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τ ΘΆ ἴα κῴν, 

ΠΟΥ ΕΝΗ 

ΠΕ ΒΕΙ1.0 ΡΕΙ ΟΡΟΝΝΕΒΙΑΘΟ 

11 8 τι . 

ὯΠΞ ΑΒΤΕ ἩΌΠῸΘ ΘΟΒΙΡΤΟΕΙΘ, ἨΙΒΤΟΒΙΟΑ ἘΧΡΟΒΊΠΤ; ἘΠῸΝ 

ΥΙΡΑΒ Αα ΝΕΤΕΒΙΒΙ͂Β ΟΒΑΜΜΆΤΙΟΙΒ ΟΟΝΘΟΕΒΙΡΥΑΒ ΑΘΏΤΙΟΙΤ ; 

ΟΟΠΙΟΌΜ ΒΑΤΙΟΝΕΜ, ΑΤΟΕ ΑὐΟΤΟΚΙΤ ΑΈΕΝ ἘΧΑΜΙΝΑΥΙΤ, 

ΟΒΑΒΟΑ ἘΧ 15 ἘΜΕΝΌΑΛΥΙΤ; ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΕ ὈΙΝΕΒΘΙΤΑΤΕΒ 

ΟΜΝΕΒ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΒ ΕΕΆΌΝ ΘΟΕΟΘΕΑΡΠΙΟΛΕΤΙΗ, ΒΟΌΞΠΟΙΙΑ 

ΟΘΒΆΕΟΑ ἘΤ ΝΟΤΑΒΘ ΤΌΝ ὈΠΚΈΒΤ ΟΥ̓ΝΕῈΒ ΑἸΟΠΕ ΑἸΤΌΒΌΝ 

ΟΘΕΓΈΘΟΤΑΒ ΤΌΝ δύλϑὶ ΘΕΈΝΙΟΌΕ ΙΝΌΙΟΕΒ ΒΒΕΌΜΝΜ 

ἘΕἘΤ νΕΒΒΟΙΌΜ ΤΟΟΠΡΕΕΤΊΘΘΙΝΟΒ ΄ 

Ὡ Π 8 τὸ πὶ 

ἘΒΡΝΈΘΤΙ5. ἘΒΙΘΕΆΙΟΙΙΘ. ῬΟΡΡΟ 
ΟὔΒΕΝΕΝΟΘ515. 

ΒΊΑΝ 5. Ὅ 

ΡΠ τυ σ ΟΜ ΝΣ 

ΟΡ Ε ΟἽ ἘΝ 9: 

ΨΟΙΌΜΕΝ 1. 

ΠΕ ΤΗΌΟΥΘΓΘΟΙΒ5 ΠΙΒΘΤΟΕΙΑ ὔΡΙΟΙΌΜ. 

ΤΊΡΒΘΤΑΕ,. ΑΡ ΟΕΒΗΛΒΌΏΤΙἊΝΜ ΕἸ ΕΙΘΟΗΠΈΒΌῸΜ. 

ὰ : ΝΟ Χ ΧΙ. 



ΤΊπιογαϊἄεην «τι νεἶζπ ἱεραὲ δἐμάϊοφα τι εγιΐμς ἀϑϑιάμεο. Ογεζια τηϊδῖ, 

αἀοϊεδεεπῖεα φιλομαθεῖς» εἴυς εἰοφμεινείανπ φιαστὶζδγ), δίυε βοΐεν-- 

φδίατα εἰυϊϊούι, εἶνε Ἰιϊοίογίαες εορπίοτιοῖη, τιοτ ροΐεδίϊς ἐπ αἰΐδ 

αἰφίογε ὁρόγαπε τπείϊς εοἰΐοφατε. 
ν 

ΘΑΒΑΒΟΝ ὕ5. 

τρῶν ἵ 



ΨΙΒΟ 

ΠΙΙ ΘΤΒΙ ΘΟΘΤΙΘΘΙΜΌ ΡἊΌΒΙΜΌΝ 

ΟΟΙΈΕΝΡΟ 

οὐχ) ΚΕ ΒΝ 

οῦυῖι Ε8τΤ 

ΒΕΘῚ5 ΒΟΑΌΒΒΟΑΌΝ ΡΟΤΕΝΤΙΒΒΙΝΙ 

Α ΟΟΝΒΘΙΠῚ15Θ ΙΝΤΙΝΜΙ5 

ΙΝ ΟΙΥΙΤΑΤΕ ΒΕΘΕΝΡΑ 

ἫΝ 

ΠῈ ΑΝΤΙΟΌΌΙΤΑΤΙΘ ΒΤΌΒΛΡΙ5 ΑΤΟὕΕ ἈΚ 

ΘΟ ΑΘ Ὁ... 

ΜΈΈΞΒΙΤΙΣΝ 

ΟΦ ΟΝ ΒΌΡΙ ΟἿ 117}.5 



ΗὔΌΝΟ ΚΙΡΒλῦΝ 

ΒΌΜΜΑΕ ΨΕΝΕΒΑΤΙΟΝΙΒ ΕἸ ΘΟΒΑΤΊΒΒΙΜΙ 

ΑΝΙΜΕ 

τι δ: 

Β', ΘΟ Ἢ ΕὙἘ 

Δ. ὍΣΟ 4 ὍΝ: 



ΜΜΙναμθδῖς βαιά ἀμ}ῖ6, ΥἹΕ ΠΙΙΒΤΕΙΒ, αὐδα- 

οἴδτι τηθαπὶ, συοά ΤΙΒΙ, Ἰπθνάσιιπι δι 118. 1ῃ ἰοία 

Ῥαΐγια ποβίσα Ῥυοβριοιθηῖ δὲ ΟΡ τοὶ ἑδηϊαιιθ στὰς 

γιϑϑπθα ποροῖα ἴδγθ πα π|αδπι ἔγιιθμὶ ΟΙἹΟ, ΠΙΡυαπη 

ΤΩ 1115 ΤΠ ΔΟΘΌΟΠΙΡιΙΒ. ΓΘ θυ ΤΠ}, 4868. ταῖοΐ ἰρ5ὶ ἰπ- 

16 ΒΟ θθπ πη 886 06 ταδάϊπιθν Ῥαγαραπὶ, δἰζιιθ 115 

βοππα, (1 γ6] Οταπιπιαιίοαπη Οταθοῦτη νοὶ βογτπου 

Ἀθπ ΒΟΥ ΔΙ415 ἀσουγαὶθ ΘΟρηοβοθγα σπριδηΐ, Α11- 

«ιυδπύιχα Ῥγοξαϊιναθ διηῖ, βδιιὰ Ὑϑγιῖτιβ. 80 ΠπΔ ΘΟΠ56- 

ΟΡΆΥΘ. ϑὥραδγαυι ἰδιηθῃ, ἴὉγθ, αἴ, «ποά ᾿ΠὈγῸ 1ρ81 

ἀδεθββδοῖ, εὐ ΤΌΣΑ Ἰωβιρηὶβ Βυπιδηϊαθ Βα ΡΡ]ογοὶ οἱ 

ῬΓδθδίδητια βου ρίουβ, “πθι ἀδίδπάδνα εἰ 1{Ππ|ρίγαγα 

δπη ΟΟμδΐ8. Νά τὶ ἰδῶ, Φ“αΟΠΙαΠ) ᾿ρ88 υὐὴῥ 

Χίπηα 651) Θἰϊαπη ΤῈ8 ἰεγαθβ, 86 οἱ, φιὶ Ταπογ ας 

Ἰησθηϊαπα. οἱ ἀἸοομ] σϑην8 οἷδμθ Ῥουβρίοον δυάδι, 

οορηϊτμα ὩΘΟΘΒβαΓΔ8. ΠῸΠ ϑίημοὶ ῬΓΟΓδ8 ΘΟΠπ ΘΙ : 

ἴα 111, διϊαπιϑὶ 8]185 ἴχὰ μος ἰἰδγὸ νἱγιαῖος. πο ]1ὰ5 

ἸΠΥΘΠΟΥΙΣ, ἴάτηθα ΟΡΘΓΟΒΙ δ[π 11 οατϑα, Φαρα ἴῃ 60 



ΘΟ] οοαν!, νοϊμϊδίθιυ. πϊδατη ἰδ θι0, ΠΏΡΘΟΙ Πὰς 

τθ πὰ ΟΧΟΙΙΒΆ 1. (πο ἀυτιπὶ ΘΟΡΙΑΓΘη., βἰπνι] ρὶδ- 

ἐὰ8, ΤΙΒΙ αὐ ἤσμο «παϊοπουπάιθ Πργπι οἴδνγθηι, 

ἀϊογιπι αἴσαιθ τἰογιμ ἢΠασιίανιι, Οὐρρο τὴ6, πιγο- 

ὨΘπι) {θὰ ΠΟΥ ΠΣ ἃ ΠῚ ἀἰβοιρ!!πα ἔογθναι αἰχιιο 

αἰποναῖ, 4αθπι. ἃ}0 Παυτ8 ΘΑΙΙΒΒΙΤΩΙ ῬΓΔΟσΟρίοΥΪ5 αἷν 

416. ἀιαῖοὶ οομϑιιθιμἀϊμθ ἰθιΏ ρου τὴ. {{ιϑυτα δὲ πιθὰ- 

ΤΩ ᾿ρδίαϑ ΤΟΥ) Δηρτιδα ΔΡΘοΙβθοὶ, ἰἤππ6 ΘΡῸ 

ΘΡΑΥΙΟΥ ἀο]θγθι, ΤΌΣΑ οομηλταθ. Ῥθμθυο]8 Θχοθρῖι, 

δγοχὶῖ, οἱ πὶ μαϊὰ5 ΟΥ̓. Π8811: το ϑγδτηθα τ ἢ] ΘΟΠ.- 

τἰττογθῖασ, Ῥᾶῖ]ο ρμοϑὲ εἴΐβοιι, Οἷῃβ πιπηθνὶ τϑοῖθ 

Δαἀμπηϊπἰδιταπο {πτὴ δὲ Ῥ ΘΓ ᾿πυθη] θὰ. δδίαϊθ αδἵ-' 

486 εχϊστιαπι Τὶ 80 ΠΟ] αδίιοαθ Ρου ἰὰπι οὐ Ῥ 6. [π|Ὲ] 

Ἰρϑίαθ),, Οὐἱϊ ργΓᾶθθϑδθ πιϑδι15. ΘΡΆΠΙ 7), ἸΒὨΙ ππᾶτη., (τι 6 

ἄϊαὰ ἔπογαὶ δὲ τὰς αάδτιο δγαὶ, οοπάμιομπθιι νου οι 

Π6 ᾿πηρᾶν 6β86 πὶ, Ὧ6 10]᾽ “υϊάθι) δμπλπητπι πὶθ ἈΡ11- 

ΟΟΡ6 Ῥαβϑ8 65; 504 πο ΔΘσΓ ἔδυ θ 8 (ΘΓ ΠΟ ὨΪΔϑ, 

{18 βᾶθρο τροϊθβῖιβ. ΤΙΒΕ ὀρδληὶ, ὙθγαΠλ ΘΑΡΊΛΏ 

. 



ΘΔ. 1515 ΤΟΠΙΟΥ̓ΘὨ 18 ἸαΘμτ15 δὲ διιοιονιίαια ΠΑ ουανιθ- 

δα Δἀϊαγδη5 οὐηηα, {π|86 πιο 1640 Ἰδοιϊογθιὰ 80τῸ 

-ἴθμλ ῬΓΟΙΩ ΘΓ γἹἀϑθδηΐαγ, ΥΘΏλ 60 ῬΘΓΏΧΙΒΙ1, αἱ 

ΠΟ τα] τππὶ πχαϊαΐα 511 ΠῸΠι5. βοῆοΐαθ ςοη 10. 

ὰπὶ ΘΠ, αἱ τὰσθᾶπι ἃ[1ὰ, π16 ῥ]υτίατα, “αδι {αὶ 

ῬΥΪ8. {πογαηϊ, δουιμη]ιιθ ἀΟἰββι μου τι, ΦΊΔΥ 85- 

5ΠΉΟΓ ΠῚ οἵ ΠΏ] ΟΙτΙ.6. ψίποῦ]ο τηθοστι ΘΟὨΪΠΠΟΙΟΓ ΠΝ 

φΟ]]Θράτγιιπλ δάἀπιναμὶ βιὰ. Οτι86. αυϊάθπν, «αυι 

δἰϊατη. Ῥ] αν οτττὰ ἀἸδοιρυ]οῦατη πϊᾶσηα ΔΒ: 4π1185 

δίαιθ οὐρα ἼΟ58. ΔΙΠΟΥ δοσϑάοχοι , Ἔβδοογαηΐ, αὐ ΟῚ 

ἰδμϊαπι 118) 4188. τηη 18. Ροϑίμ!ατοι, Ρ]θυιω 6 ΘΡῸ 

ΒΔ ἰ5 Ὁ 8. ρΟβ86 11, ΥὙΘΥη) Θἰϊαπὶ Αἰ {πᾶπίπιπι τη 

ΒροΓοϑδαῖ οἱ. σα διῖοπι αιοά ἴῃ ὙΠιογαϊάο 

ΘΟμϑιπη θη τιπὶ Θχιβιτηανι, ΤΙΌΙ αυϊάοπι, ὙΠῈ 110 

ΓΌΒΤΗΙΒ, ποῖ πήναπν γ᾽ οθῖτιν, ἸΝάτα οἱ βουιρίος- 

γΘΠλ θαι} Ἰ 108 }15, {πὶ [Ἀς01]6 Ἰορϑπίῖ5. ΔΙ ηλι πὶ Τ6- 

{ηδαϊ,) φοιημηογοαῖ, ἄδίθοιθι, δὲ πηρπηϊπἰδιὶ ἐογίαββο, 

ἰαπι ἃπίθ ἁάτιοὶ ἀηηο8, 4πππὶ ΟἸΡβουγαιϊϊοηθθ οαἱεὶς 



οὰ5. ἴπ ΤΒιογάϊάθην Θμλ το θι, ἃριία856. 116 ΘΟῊΒ51- 

ἔστ πούδθ δα πο Ὼῖ5. ̓ υῖ5. βου ρίονα ραγαηάδθ, 58ὶ 

ΡΥΙΠΊΙΠΣ βιιἀϊογιπι, {πᾶ6 ἴθ Θαπὶ ΘΟμ αΪ]ΘΓΆΠῚ, 5ρ6- 

εἰπηθῃ πο ἀἰϑρ]οονθῖ γἱ5 ἀοοῖι8. (ἀππι|5 νοὶ Φαιην 

ἀαμπιπαῖαβ 6556, διπηαῖαι6 γϑοαθαη, αὐ Το γαῖ 

ἄδθμι τουθγῖῖ, Θαμάπ6 ἰδοι αν δὲ Ῥϑυϑονγεϊαξιι8᾽ 511}, 

«ποι οδουπαιθ Ῥοΐθγατα, [ἢ 4ιι0 τη βπιτα τη6. δάπιν 

γουαΐ ΠΟΠΒῸΪΠΙ ΘΘΥΘΡῚΙ ὙΙΡΙ, (01 υἱὲ γ61 δὐπηομο- 

Βμαπὶ δοῦ ν᾽ 488 πι816 ἀἸβΒ ΘΓ ΘΥΔῊι, γοὶ δια πὸ- 

γἱβ ᾿πδιγθραπῖ ῬΤΔΘΒ1115,, ΦαΙθ5 δά σϑμιῖπα Ῥυδθ- 

δἰδ ἢ Ἰ5ΒΙΠῺ] ΓΘΡῸΠ. ΒΟΧΙΊΡΙΟΥῚ5 γοΡ θὰ γϑϑιαππθη ἃ πΐΘ ΡΥ, 

ΠΙιᾶ ἃ» Ἡ δγιαα πο Ῥο ββίπηιμν ξαοίαπα, ποο ραι- 

μι ἃ ὕτθυσζουο οἱ ΒΡ οτ μγ 6110; ΦΠΟΡᾺ ΠΣ ΟΡ ἃ 

εἰ Βυχηδμϊίαϊθ, 4ασμπι δίς 1}{Πππ|86. ῬΓΘΟΙ ΒΡῈ 5 πιοίτιβ ππ0- 

Ιοδίπι οοάϊοῖὶα Ῥαϊαϊΐηι 6 (ἀα }}1ὰ ἴῃ Ῥαϊγίατὰ. το]αιὶ 

Ἑομΐθγομϊ πθσοίϊαμη ἴῃ 86 τϑοθριβδϑοῖ, αἰ Πσϑηι1551- 

πᾶσ ᾿ταϊτι8. Οριπιι ΠἰΡΡῚ οΟ]] απ θη δοοορὶ; ΡῥαΥ τὰ 

4 ΟΟἸ]ονο, 4 οοάϊουμι ΜΙ ομδοθηβιιπι, 4105 1056 



ΠῚ 1 ΛΡΒΙθη81 ΘΧΘΠΙρΙΑΤΙ ΘΟΠΙΡΑΡΑνΘΡαΓ, δουριτδὸ 

ἀἰδογθραμπίϊαπι θθαθυοΐθ τπθοῖῃὴ ΘΟ λα σαγιῖ. 8010 

ἰσίταν γ6] Θὰ, 4τι8 ἅπὶ 1π ΟΡ ΒΘ ἈΠΟ ΠΙθτι8 50 1ρ56- 

τα. τοἰταοίαμα οὐ ΔΙ 40.165 ταίαπἀὰ ογαμὶ, αἰστιθ 

ἴὰπι δῆς 0] ΘΔυβαπι {πη Π6. ὨΪΠιΐ5 Πλ}{15 1Ὼ ΙΟοἰϑ 

ἀϊθροῦβα Ἰορογθπὶαν, 4πῶ6 46 ΤΠ ογαϊάθ δχροϑβα!8- 

5611. ΟΠΙΠἶα, 4τπᾶ8 ἴῃ ΟΡ βου γα οίριιβ ἀϊδραίαια «ἅ- 

ἴντα ῬΡΟΡΆΡαπι, ἴῃ ΠᾶπιΟ ΠΌΥΔΠ ΒΡ ΡΙΟΓῚ5 ΘΠ ΟΠ 6ΠῚ, 

Ῥ᾽ουυπςπιθ ἰδ Πθ ἢ ΠΟΥ5. ΔΓΟΊΠΘΠ 5 514 }}}ΠΠ|Δ, ΤΘΟΙ- 

Ῥίομἀα φῬαίανι, ἰΐὰ τὺ ἴὰπὰ ἴῃ Ποο ρυίπιο γο]ιιπλῖμ8 

ΠΟΠΏ111ὰ οχ ἢ15 ΓΘρΟΡΙ ΔΉ ΓΤ. 

γεναμι Πᾶθς, {186 τηοᾶο ἀϊχὶ, ποὴ ἀὰ ΤῈ 

δοίη, ΥἹΕ ΠῚ ΌΒΤΗΙΒ, 5οα δά φαθιηνιβ ΠΡΥῚ 16- 

οἴογθηι ῬΘΡΊΠαγο γἱθο. Νοῖο σιν ΤῈ ἀϊταίτιβ 

ΤΠΟΥΔΡῚ,), 864 μοίπ5 σΖποα ἴὰπὶ πα τι5. ἔπϊ, δἶτι5 ΓΙ 

γθηϊὰ ἃ ΤῈ ρείοπάα οϑί. ὐιιὰπι ἄτη ἱπιρίοτο,, 51- 

τη] οἱ ὰμο Πἰγιιπι θα, 4 501605, ἰοπϊϊαϊθ αἴσιθ 



Βυιηταητϊαία ΔΟΟΙρΙἃ5., δ 51 πυμ] απ 101 ἀδϑιάθγοβ, δὰ- 

Οἴουῖδ ΔΏΪΏΥ 56 η8118. δὲ ΘΟΏ51Πὰ ῬΟΙΪτ15 {ιᾶτ ΠΟ 5 

δου ρίαθ 1615, ΟΓΌ δἴσιιθ ορβθοῦο, οἷ 68 ἴδηι 

Ὠ16 85 4081} Ππαϊτι5 γι μ511 ΤΌΛΕ δάοι δὲ ταῖρ] δα 

Ῥϑέμμο οἱ τηδηάο. 

ΒΟ. ἴῃ Ιρ50 ΟὙπηηᾶϑιο ΕΥΙἀθυϊοίαηο ΄υοά δὶ 

Ἐγναποοΐυσι δά ιδάνιιπι, τηθηδο ἤππῖο ἃ. ΟἹοΙοοοΌΧχ. 

ἘΒΝ. ΒΤ. ῬΟΡΡΟ, 

ΡΗ. ΒΕ. 



ΠΕ 

ΤΗΌΘΟΥΘΙΌΙΝ ἨΙΒΤΟΆΙΑ 

ΓῺ 1 Ὁ Τ᾿ ΤῸ ΝΜ, 

Ταμογά, 2. Δ 



Ω ξένε, εἶ μύϑων σολυδαίδαλα ὉπαΝ δίζῃ, 
Τῶνδ᾽ ἐγὼ οὐδὲν ἔχω" ἐς χέρα μή με λάβε. 

Εἰ μαλακοῖς φϑόγγοισι τεαὶ χαίρουσιν ἀκουαὶ, 

Οὐδὲν ἐμοὶ καὶ σοΐ" ἐς χέρα μή μὲ λάβε. 
Σύντομον εἰ ῥῆσιν. στυγέεις,. ξένε, μβιαινοπρεπῆ τε, 

Πᾶν τε τὸ δυςξύνετον, ἐς χέρα μη με λάβε. 

Εἰ δέ σε ἱστορίης παναληϑέος ἵμερος αἷρεῖ, 
Γράμμα τὸ Θουκυδίδου ἐς χέρα, ξεῖνε, λάβε. 

Εἰ σὺ βαρυφϑόγγου τέρπῃ σάλπιγγος ἀὐτῇ, 
Σαλπίζοντι ἔοικ᾽ " ἐς χέρα, ξεῖνε, λάβε. 

Σύντομον εἰ φιλέεις λύγου ἀτραπὸν ἠδ᾽ ἀπάτητον, 
Κἂν που ἔῃ χαλεπὴ, ἐς χέρα, ξεῖνε, λόβε. 

Ερῖρι. ΗΠ. δεορμανιὲ ἴῃ. ΤΒαον ἃ, 



ΙΝΡΘΕΧ ΟΑΡΙΤΌΜ' 

ΗὔΙῦ59 ΥΟΠΌΜΙΝΙ8. 

Ψ ᾿ 

Ι, ῬῈ ΒΑΤΊΟΝΕ, ΟἿΑ ΤΗ ΟΥΒΙΠΕΒ ΑΒΟΌΜΕΝΤΙΜ 

[ ΒΜ ΤἈΛΟΤΑΥΙΤΥ. 
τε ΄ ᾿ 
ῇ εἰω᾽» 

1 

Ομ. Ι. Πε νυἱπίυϊθυ58 Ηἰϑίουϊοὶ ἴῃ ΠΟσ. ΒΘΠΘΓΘ. ΟἸΠΠΪΠΟ, 

Αροράῖ Ῥγθυ 8 Δἀυτα γϑέϊο θυ, 488 διὶθ ἘΠυ-- 

ογάϊάθπι ρταθϑεθταπὲ Οταθοὶ ἰβιοτνιοῖ. Ὁ 
ὕΔρ. 1. Ὑπηογαϊάθθ. αυαΐθηνιθ 18. υἰσειεῖθιι5 τα θα τε 

Γαθυῖὶ, τηαυΐνίταν., δὲ ρυμαθση ααΐάθηι 46. οἰπι5. γ8-- 

αἰ τα 115 δίπἴο 1ΐὰ ἀἰδρυίαίαν, αὐ θα ἀἄϊοθυθ᾽ δὲ ρο- 
ἴπ1588 δὲ ψο] 586 γα αἴχιιθ ππουίθιι5. ἀθοϊανδειτ., 

(ἀρ. ΠῚ. Ὀϊχίβθθ ΤΒυογ ἀάθπι νθῦα απ 6Χ σϑρυβ ἰρ5ί8, 
48 παργαΐ, ἔστη ΘΧ ΔΙΙοτιπι ΒΟΥ ρἐοτ ἐθϑεϊηιο--" 
118. ἀρΡΡάγθσθ οβίθηδίίαν,. ϑμα! τοίαϊαπέιν δᾶ, 
4186 σΟὨ ἃ ΠΟ ΠΟΤῚ ροββιπί, δὲ τηαχίμηθ. ἦθ χηγ 15 
δὲ οὐδ ομῖθι5 ἢ α}115: Βἰϑίουϊοὶ. δίηιιθ 48 ὨΙοάοτὶ ΑΒ 

60 ἀἰββθηϑιι ἀἰϊβραίαίατ, 
(ἀρ. ΓΚ. Ὑμπιυογάϊάθμι δὲ ἀϊσιιαιη. ατριυιπιθηΐαμι Ἠἰϊϑίοτίαθ 

ΘΙ ῖββθ, εἱ ἰη 6ὺ δχυρ!!οαμᾶο θὰ ἰὰπίμπηι, ἡπᾶ6 δὰ 

Ῥθὴ Βου μ ραην. δἰατιθ πθιηου 1 }ἶὰ ουδαΐ, δἰία-- 

Ἀ1558., ΒΘ6116 115 8118 ΟΥ̓ΒιΠ 6558, πθήτ6 ἀθσνθ8- 

ΒΙΟΠ 65 1.1}}1165 Δ ΔΙα1556., Ζμῖτ6 ατιΐθαα ΠΙρσαχα, αὶ 

ἀἰςοθραϊ, μοι Ροίμ586. 

ἌΡ 



ά 

ΟΡ... δε ογάΐπο, ᾳιαδιῃ Τ Βιιογ ἀ1 4698 ἴπ Ἠϊβιουΐα βιὰ ἐθμτ τε, 

Οὰρ. 

ἄθαιθ δἰϊτι5 ἀθϑουιρίϊοῃθ ἴῃ εἰθϑίαίθϑ δὲ ἢϊθιηθβ, ἰἴ- 
ῬγῸΒ θὲ οἀρίΐα. 

ὙΙ. Ῥοβίψασπι ἀθ ΤΊ ογ 1415 Πϊδέουίαθ ΘΟ μ5 1110 αἰατιθ 
αὐ 1116 αἰπριταίαχιη. δϑὲ, οχ ρυαθοθθηίθι8, α4τ|-- 

115 δῖ θυ ἴ240168, Ῥϑιοὶβ στϑρϑεϊζαν, δὲ αυϊὰ μ6χ 

δῶπι Ῥγοίθοους δὐϑ ϊϑίουϊσα, πα αν; δἰ τη} 

Ὑ6͵Ὸ δἰΐατῃ ααλθιι5 τϑρι8 δἀϊαϊαϑ ϑοσιρίοτν 1186 60 }8-- 

4118 ῬΘυΥθῃθτιῖ, Θχριοαϊαγ, 

ΤΙ, Ὲ  ἘΠΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΤ1 15: 

Α. ὍΘ Ὑμυογάϊάθ, φιαῖθπιϑ οπιμΐμο ἀταθουβ εἰ αυΐάθιη 

Οαρ. 

σα. 
(αρ- 

(ἀρ. 
Ολρ. 
Οκαρ. 

(Δ. 

Οαρ. 

Ὅαρ. 

(ἀρ. 

,Ατου5 βουϊρίου 681. 

ὙΠ 6 Ὑλιιογάϊ 415 βουπιοηΐϑ 1) ρανιϊαί 6, δο 1} «οἱ - 
ἄδπι ααΐθμι5 'π ορϑουγαῖα ᾿π 4016 αναθοδθ Ἰϊηριιὰθ 
ΟἸΠἾπῸ ΟΥ̓ ΠΡ. Εχδιηὶπαπίαν αἰ Πϊο τοὶ τ6-- 
Ῥυρμανθ υἱάθηϊαν, δὲ ἃ) αυϊάθιη Θμδ!]α Θ᾽. αἢ) πιι-- 
ΠΟΤῚ 51 Π5 Ὁ] }15 δὲ Ὁ] Ὲ78}15. 

ὙΠ]. βὴ) ἀθπθυῖβ πιαβοι ]η], ἔθη πίπι, πϑαινίιϑ. 
ΙΧ. γ) ὕδβυυπι, οἱ 88) φαϊάθπι μοχϊπαίἑνὶ ἀδιι5 ΡΤῸ 

1115. σα 51005. Ὁ 

Χ. ὈΡὴ Οδηϊῖνι δὲ ἀδέϊνυϊ. 
ΧΙ. ςο) Δοςιβδῖν. ἡ 

ΧΙ. δὴ ἘπΑ]]αρο πιοάουιηι. ᾿ - 
ἈΠ]. εὴ Τεπιρογυμα, ἐν Ῥδιβομάγαπι, ΘῈ Ρ  οἴϊατν Ὁ) 
ἈγΡΆ]11856. 

ΧΈΨ. ὁ) Απιεϊπιουῖα δθὺ ἰρϑανιτῃ ογαιο ἢ 5. θαγ απ 
Θατγυιηατι6 ΚΘ πθτιμ Ῥϑυτηταὶο. ῬῸΥ5 Ῥυϊον., ἴῃ ἡτπιὰ 
βιιθϑιαηενα, δἰἀϊθοῖνα, ῬΥΌποιαῖπα δὲ ραν οι] 
σΟΠΒ ἀθυα πέῃτσ. 

ΧΥ. Ῥατβ ροβίθσυίογ. Ὑ διβουθτη σϑηθτὰ ρου αΐδ, 

ΧΥΙ. Λαάϊίον 4) Ἰοοιβ ἀθ ἘΠ ΡΒ εἰ ῬΙ  πάβιπο,, οὶ 

δηπθοιϊϊιν ῬοΥΙρὨγαβίβ, ὙΘΥθοβίία5, Ἐρθχδ56515. 

ΘῈ 1 οι πα τπιρ Ῥαιιοα ἐς ἘΓΟ  αδουτση 11 ποιιδθ Ζπ} 118 -- 



δ 

ἐϊοπ8., απ τη Ὑ Βπογαϊ46. ἀθρυ θη θη 1586. 5101 νἱϑὶ 
807) Ὁ ΠΟΤ} ῬΥΊΟΥ ΠῚ θη ΡΟΥΌα ὙἸΡῚ ἀοοι. 

ερ. ΧΗ. 6 ρανίδα βου πιο ἜΒΠΟγαἰ 15, 4ηδίθητιθ 

2) ἴῃ βευναῖῖβ Ῥγορυοίδεθτιβ αἸα] θοῦ Αἰτοδο σθνηϊ-- 

αν. (ομϑθυδηίαν ΡΥ πτιτ. δ] πρτΐαθ Ποῦ αθ, δο- 

οδμἑ5., ΒΡΙΡΙΠ8., ΟΥΆ565, Ηἰδία 8, ἀροβίγορμμ8. 

(αρ. ΧΥΠΙ. ϑεχασπίαν Περθνομβὰ ΠΟΡΙΪΠτιπὶ δὲ νΕΡΡΟΥΏΠΙ. 
Ἐπχρεπάπημαν ΕἰἸδ πὶ νοϑεϊσία ΔΠ]ἀσῖιτὶ ἀἸα]ος τἸΟΓΌ ΤΠ; 
απ ἴῃ ἘΠαονα]ε τϑροετία ϑπαηξ, τπδχίπιθ ἀϊα] οί 5 

Τουῖοα πὶ Γοοἀοεθι5 Αὐρίνογιπι οἱ 1,δοράδθπιο- 
ὩΙΟΤῚΠΠ1, 

(ἀρ. ΧΙΧ, ΤΒαοΥ ἀ115 βουυπουὶβ Β) ῬΟΥΒρΡΙ Ομ 88, «παίο- 
ττι8 1π6ϑὲ 1π νοι ]ου τη Αἰ ΠῊ15 5 ΘῊ ΠΟ Δ ]ΟΤΙ5. 560.- 
σναΐο αἰβουι 16 δὲ ορβοϊθίουτμη, πονϑίου μη, 811-- 

ῬΙσποσ αι αἰαθ. ΟἸΊΠ1Ὸ ΟἸΒΟΏΓΤΟΓ ΠῚ ΠΟῚ ἰδ ΠΊΘΓΘ 

δαπηῖ550 π8π. Αδάιϊιπΐμν ρᾶτιοᾶ (16 βουριμοηὶβ ΓῚ ὑτ- 
βδπαΐο. 

Β. ὃς Τμποναϊάθ, αααίθ πὰ [ἰϑίογιοιι5 ας 0611} 4! θαι 
" Ῥεϊορομμδβίδοὶ βουὶρίου αϑί. 

καρ. ΧΧ, Ναμι ροοίϊοαθ οἱ δοϊαΐαθ ογδί!ουΐβ αἰ βου ΠΡ ἢ 

ὙΠΌοΥ ἀ1465 βουνανεῦῖῖ, Τὐχϑιη!παπῖτ" ΡοΘΙἴοα νο-- 
σαΡ]4. ΤΟΥ Π86, 5 σα ΠΟΔΊ ΟΠ 65, δἰσαοΐοτδο: ἰἰδιη 

ἤρυναθ ογα 1 Ο1}18.. αὖ ππθί Ομ Πα... τ|518 ἃ ροίγδοῖα- 
ΤΊ ῬΓῸ ΘΟΠΟΥΘΙ18, ῬΔΙΟΠΟΠΊϑἰα., ῬΔΡ50588, αἰηπ6 
ἀπ 1} 6568. ᾿ 

Οαρ. ΧΧΙ. ἘΠ ρβάοβιβ βευ ποθ σθηΘΥ θ5. ἰδίου ΟΌΠῚ 

ἜΧρΡαπαι αν, εἰ 4086 οἴτι5 δἱπὶ νυ αΐδ5 Ρτδοοίραδο, 
ῬΥΙΠΊΠ τη ΤΘηδγα πὶ 6χ πδίμγα Ἠἰδὶουαθ δυαἰ τὰ, οἱ 

αααίθητιβ τη ΤΉΠΟΥ 1615 ΠΡ ν]5 ᾿πνϑηϊδη αι, 4π86-- 

τιν. (ομβιἀογαίπν πᾶ Χῖη6 Ὁ] ογ ὰ8. οἱ ΠΟΥ 

ΒΘΙΊΠΟΠ]58 (τὸ παϑητικὸν χαὶ τὸ γραφικόν) οἴ ργδδ-- 
56 ΠἘ158. ἰθιη ΟΣ 8 τἰιϑ ῬΓῸ Ὀγδοίουΐο αἰηπιθ βἰγα- 

οἴαγα πρὸς τὸ σημαινόμενον, 16} ογδίϊο γανϊαία 

ἴαμα 1π866118}18, 
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(ἀρ. ΧΧΙ. Ῥῖνουδα Πἰβέου!οἱ ΒΟΥ ΠΠΟΗΪ5 Κ᾿ ΠΘΤϑ ἀἰϑειησπαπ- 

ων, οἱ ΤΠυογἀἰἀ68 βου ρῸ ΒΘΏΕΥΒ 8118 6850 οϑβίθῃ.: 

ἀϊίαν,, οαἱ Ὀχον δ 5 οἕ Βα ΡΒ] 1185. εἰἼ811 ΟἹ ΠῚ Δ5ΡΘ.1- 

ταῖο ΄αδάαια ἰαποία οοηνομϊ,, δ Ὀγον δι !8 δι α10 

ΤΗπον αἰ ἀ]ς. ἀπ ΘΡ8 ΘΣΧΡΟΒΙ ΩΣ Ῥίανιθα8. δὲ τ68» 

ἴῃ 4αῖ} 5 σεται", 5 ΠΡ] αἰ ̓π ΤεσθϑΘη ΌΥ, 

Οἀρ. ΧΧΗΙ. ἘΠ «αδοδϊομθαῃ ΤΉθποΥ α1418 5] 168 οἱ 

ς αποία οἱ δϑρϑυίαδ5 οἱ 101 συ !άθμπι οΥαἰϊο τ  ΧΊΠ6 

ἴῃ ᾿πϑο θη ουῖ5. ΨΘΥΡΟΓ.Π ΟΥ]Π15 σομπ θυ] αἰ Ο 6 

ΔῸ 515 .10, ; 

ΔΌΒΠΝΙΤΑΜΕΝΤ Α. 

Ι. Θνδθοαθ νἱϊαθ Ὑπυουαϊαῖ8. ἃΡ ἀπι4]5 ΟὙδυηγπδί τοῖς 

σομβουρίδθ. 

11. ΤΠΙοΥ 1415 σϑαϊθπἐϊδυιμα ἴδηι ΠΠΟΓ ] πὶ ΘΔ ΠῚ ΡΟΙΠ- 

οάτατα ΘΟ] ]Θοἴο. 

ΤΠ. ΤΠαον ἀἸα15. ΒΟΥ ΠΟ 15 1πηΠ δίο 65. 

Α, Οταροὶ, ε ααϊθὰ8 πα χί Π16 ΘΟ ΙΘΠΠΟΣΔΗ ΣΌΣ ῬΠ1]1- 

δἰα58, Ποπυϑῖαβ ΔΙ ΟΔ  μ8586 1515, Π1ο (ὑαβϑίμβ, 86 

εἰἴΐδμν Αὐνϊδηαθ, ΑΡΡίϑηα8 αἰΠίααο. Ιηδεσία δαηΐ 

4889 ϑίθρμαμπιβ 48 ὈοηΥϑ11 ἱμηϊαϊΐοπθ ΤΉ πον αἱ ἀ 5 

ΘΣΧΡοϑιμί. 

Β. Τιαϊιιΐ, 8] 55 οἱ Τδοιΐα5, Τηδεσία δὲ ΒΟΙΠΙ οοπι- 

Ῥαγῖῖο ἙΠοΥ 41415 δὲ Ταοῖ. 

ΤΥ. Ἑδυναρο ἀϊἰδουθραη δ βου ρ τ 86. 



-.Ἅ............-......,... Ὁ π τ’ ΄. 

ΓΓ πιυιογαϊαος ᾿ἰϑἴοΥἹι5 ἐδ} ῬΟΓνΘΥ56 586 06 'νεῈ] ἃ (οοἰὶς 
νὶν!5 ἱπάϊσαίϑ δϑὲ, πιὶ οἶτιβ, 4] Βα] 5 Βιϑίουαθ ἄθηπο δἀθη- 
ἄδ6. σομϑιπιπὶ οθρευὶϊ, ῬΥΪπλαπι οΟἰποῖαπι 6556 νἱαδαΐαγ, 

Δε Ἰπ60]ο ΠοΡπὶ ΡΥ όσα ΘΧΡΙΊΟΩΓΕ, δοβῆπο ἀἶρποβ οβίθῃ- 
ἀδγα,΄ 1π φαῖθι5 ΟΡΘυδ ἰο068. Οὐυοα ἀαπηι [λοϊδυαιιδ, 

Ππεε ποθὶ5. σεοθάεπάπμι οὐἷν ἃ ΠΙοηγϑιο ΗΔ] ]ΟδΡ 586 8], 
αὶ ἴα ἐγῖθαι5 ΠΟνῖ5. αὶ ἱπβουιθαπίαν : 6 ρῬγδθοῖραϊβ ἢΪ-- 

βίου οἶδ, Π)6 116. 4π886 Τ που αἸ41 ρνορυία δαπὶ,᾽οὺ θ 6 ὙΠπὰ-- 

οὐ Ια 15. Πἰδιογία ᾿παϊοία μι, 1ἰὰ 46. Ποὺ 80 ρίουϑ αἰ ββθραῖῖν, 

αἰ σταν 85: ΠΙΟΥ ΤΏ 1Π Θατη οὐ πππὶ δποίον Πδροὶ, ΕΠ ἔα 6- 

γαπὶ ἀπ] θην 40] οἱ οομ ἐν ΠἸΙσεγθηΐ, 568 Βουατα αὐ Ῥάγνιδ 
ξα]Ὲ Ὠπ π οἰ π15. τἰὰ ψῈ] ραποα πιοήο αἰαῖ σθπευα πη ΠΠ10-- 
παογπηΐ (αἱ τθαζον, Πεγοθοὶ. εἰ ΤΗπον Ια. Ρ. 86. 544.), 

ψῈΪ ΠΟΙ ἰοίδτῃ αἸσρυ αἰ ΤΟ Θ δι] χὶ βαηΐ, 864 ἰδηΐαπι 

τΠΠ8 Π| Δ] 6 αν 6 ῬΑΡ ΘΠ δ᾽ δσογαῖ, οἴ π6 1 δα 4.146Π), 
τοῦ ῬᾶῪ δαὶ, ν δ ϑ8.1 5ηὶ (ἀ δ πη. ΟΥΉΙ ΟΠ 6 ἀϑάδηκεπ 

νο θη Ομ να κίον ππᾶ ἀν Θομγειθανὶ 465 ΤΠ ΟΥ α1468 ἴπ 

οἷπα8 Οριϊβοῦ!} δ ἃ ΠΑ ΠΟΥνΊΟ ΘΠ 5. νῸ]. 11. Ρ. 92. 8464. Θ6ῃ08-- 

8Ὲ7. Νον. Νίιι5. ἀϑυτηδη: 1760. [80, 5, Τιοναβαιθ Εἰχουῦγ- 
βῖοῃι 501 16 7 αροιηθπὶ 16 Π)όπγ5 4 Ἠα] ον πᾶ588 ἃ ρουϊό 800 
ὙΠαογαΐή6 ἴῃ Παϊογρτοῖ, 64]}. ἰ. ΤΥ, Ρ. 519.544. 81} Μέ- 
ΤΛΟΙΡΘ 50} ΤΗΠον 146 Ρ. 95. 544.). Ῥ]ονίαι6 νϑρὸ ἴϑιη νο- 
ἴθυο8. 4181 Τ᾽ ΘΟΘΏ ΟΡ 658 ΠΟ γ511 ΟΡ  μΙ ΟΠ 1185 ἰαπΐατῃ ἐνῖ- 

Ῥαδραμέ, αἱ, ἅπ8ὸ ἃ δὸ ἐδοαπίαϊα δυδηϊ: ππᾶρπα ΟΠ 

βοοογάϊα γϑρϑίθγεηϊ, πα π6 πονὶ φαϊα αὐάενοηῖς: πππ6 ΟΌΤΩ 

Ποη 810 ΡΟ βίη ΠΟ Ρ15 ρα σπαπά αι δ, 
ΟἿΣ αυδάοθπι σθοὶ “οβουρϑὶς οὐηπθ Πδοβ πο πὶ 

ἴῃ ἀππιᾶ8 ραυίοβ, ΠΑΡ ῬΓΙῸΡ ἀσὶὶ 46 γον 5 56 ἀΥσαμπηδηϊὶ 

ἰνδοίατοπθ, ἰΐονα 46 νου} 158 δθῖι βθυπιοπα: 1Π|Δ τὸ πρα- 

γματικὸν μέρος, ᾿αθ6 τὸ λεκτικόν ΔΡΡο δῖαν ἃ Πιοη εῖο. σῇ 

οτγανή, ἴοα, 055. Αὐτϑ Πἰβίουϊοα ς, Ὑ1Π. 

ὺ 



- 

ϑ ὉΠ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΥὙΑ ΤΗΠΟΥΡΙΘΕῈΒ 

1. ε γαΐϊέοπθ, ψα Τῆφεγαϊαοε ἀγριπιδιέμπε 
δώτεγυν ἐγασέαντέ. 

ΟΡ. 1. Ὅε νἱτγευεῖθυβ Ὠϊδίουϊοὶ π᾿ ἢοο ρϑποῖα οπιηΐπο. 
Ἀσορᾶϊε Ῥγθονὶβ δάππιθγαῖῖο δούὰπι, 4π86 ἀπῖθ ΤΒὰ- 

᾿ ογἀϊάρπι ργαθδιϊεοσαης Οσδθοὶ Ὠϊβίουϊοὶ, 

Οπιμῖ5. αἰδρυϊαιίο τὶ τϑοῖθ Ῥγοσθᾶδὶ, δηΐθ οπιηΐα νἱ- 
ἀεμάμηι 65ῖ., ραγίϊ αυϊ ἃ ρον θοίο Πἰϑδιουῖοο ἱπγο ροβία- 
Ἰεΐαγ, ραγίϊμα ααδηΐαμη [15 Ῥιϑθοαρὶῖ5 11, απἱ απἰὸ Τηα- 

ογαϊάσμι νχογαπί, ατγαβοὶ βουϊρίοσεϑ ἰδ πὶ 88 15Γδοϑυϊηΐ,. 

ΠΙπα ορίϊπι6 6Χ Ἰρϑ1}5 Πἰδίουιδθ ποίημα δυοῖν. Ηἱϊ- 
δἴουϊα θδὲ δυΐθην ὅδ πεχῶ ΨΟΓΩΥ 71) ΘΙ {66 τη ΘΙ ΟΥ̓ -τ᾿ 
ὑχἤζιιτην τ ΤΥ γι. σοδέαγιηι δαροδιἐϊο. Ἐπ 4υο βοιψαϊίαγ,, ρυῖ- 
110 ΘΌΪ4 16. ΠΙδίουοο δρεοϊαηδιχι 6586. ΘΟΥΙΠΙ.. 4186 Π8Γ- 

ναὶ, ψουιϑίθι, Ἰἀθοα8 οὐἸ ἰοαμι., αυ86 νοοδέιν, μἰβίο-- 

γίοαπι οἱ δα θθηάατη 6556. ει ϊίαβ δαί Πἰβιουίαμι σ 
Ῥοββὶ ῃπιαχῖπιε ἀἸἰϑησαϊ, Ὑαγα δαΐθμι αἰ 418 ἀἰοαῖ, δὲ 

1ρ81115 15 ΘΟ ΘΙΘΟΡ ΘΠ ΨΕΡῚ ΔΙΠΟΙῈΠῚ, 6111 ΟἸΠΏ6 ῬΑΥ 1 Π. 

βἰα1πΠ} προ ϊαῖ, [π16586, εἰ δου! ἔθη νοῦ 4] οΘη αἱ] δο-- 

εεάογθ ορουίαῖ, δα δυΐεηη ΓΓ85 ΟΠ ΡΙοΧ αϑὲ, εἰ ἴῃ σϑθι8 
Ἔχ θυ 5 δὲ ἴῃ ΟΡ ρ ΟΣ 5. δ ταὶ ΠΟΙ] Ὲ5 5118.) 4 πὴ 415 δα 
ΨΊ Ὁ 4118 [051 ψυὶο πιούο 1}δἴα. νεὶ] δἰΐδιη αιιοα 5}}}051{{118, 

αλ6 δι νΘΡΓΏ ἢ ΘΟσΠΟΘΟΟ 1] ΘΟ ΟΘ558 018 δι) ΠΟῊ 8815 

1ηϑἔγιοῖ 8 Θϑί, δα ᾿ῃβοιϊα οἰ δα ρουβδιϊ το ΠἸΟΡ απ γϑοΐα αι 

Ὀδατ ῬΥΟ Ι θΘη θι5, ἀ οἰ π ΡῚ ροβϑὶδ, 480 μΔ1η118 γϑρὰ α1- 
οαἱ. 1τα ομπηΐα ἰσιίτιν 1 ΠΙδίογ!οο οομϑΙ ἀδυαηᾶα βαηΐ; ΓΘ8 

δὨΐμα ἰα165,. 4.6}68 σϑβϑίαδθ διιηΐ. ΠΆΡΡΑΡΘ ψΟ]αου, 1ἃ οἱ 
᾿οαονῖ, ἴχιθ δὰ μδπο Γθα 086. ἃρίτι8 ἔπους τ δοθ 856. δϑὲ, 
Ἴ υ1 νΘ]Ὸ Γ68. 4186 ὩΔΙΎΔΏΓ 1. ὙΟΪΠΠγ118 δἰ 8} 16 1η0- 

γνϑῖι ΟἸσηιὰ8. 6586 γν6] Ρ6Ὲ 868 νῈ] οἷ) ΠΘΧΤΏΣ ΟἸῚῺ 8118 δἰ 416 
ὙΊ . 481} ἴῃ δἃ5 μα θδηΐ: δἰ οἱ οπϊηι ΟὈ]ν]ΟΩΪ θϑϑθηΐ 

ἰναθδομῃεαρ. Τὰ αἰγός δα Θ 9 ταὶ Γ658 Ψ ΘΙ 86 δἰηΐ αἰαὰς πη6- 

ΠΟΥ 1168. ΟΘΡ Πα 1 ΤΠ ΘΠ Ε1Ὸ αἰᾳαα ο]οοίϊο ΠἸδίουιοα, ΕΘ 486 

«ἀπηὶ 84 ἰοΐπαπι αυσιιθηαΐαηπη δροοίαὶ ἱππὶ τἀ 5] Πρ} 88 οἰ ἢ 5 

. 
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Ρᾶιίοβ. Ὑιάδοπάσπι ἰρίταν ἰᾶπι 1 ἸΡ850 ὩΓΡαπΙΘηΐο, ἀξ οἱ 

γῆι ν6Γ6 σοβϑίδῃι οομίϊποαὶ, οἱ δἰῖ ἰδ, αιοά οορπο- 

500γ6 Ῥ] τ  πιουτιπα ᾿πέθυϑὶὶ : ἀθπθ σῈΡῸ βἰμσ]86 168 ροη- 
ἀεναπάαθ, νεῦαθ ἃ ἔα} 515. αἸἰβοουμθπμδθ, σΡαν]βϑιμηᾶθ, Ρ[6-- 
ΐι8 ΘΧΡομοπαθ, η86 ΠΪΠΟΥ5. ΠΟΘ ϑαπὶ.. ΟὈϊΐου 

σΟμ Πεογϑπάδα., δβοϊΐα 18 11165 Ρυδϑίθγθ π δ, 4πὸ ρεΓ- 

ἀϊπεὶ οἰϊαπι, πὶ πϑγγδῖϊο 1π|5118. Πα} 1}8 ΟἰτΟὨἸΙϑουθ6- 

ἴων : Ιάδοηπθ, ὩὈῚ οοπνϑηϊῖ, οἱ οναϊδία δὲ ἥπθηι παϑαί. 

ϑοᾷ αποπίαπι Πἰβίογϑπι ποῖ Δ] ΙΖ πὶ αμπΟοι μη 16 
τοῖο ἰπποίαμη, 8684 Ρεπα ΠΟχϑ1Ὶ ΤΘΥΙΠῚ σαϑίϑυ πηι 6Χ- 

Ῥοβιἐἰοιθπι ΟἸΧΙπια8, ἴῃ ΠΑΙΡ ἑΟΠ8. ἀρίππὶ ΓΘΟῸΪΠλ115 

ΟΥ̓ πθ πη, πὲ αυϊήσαα ἴοοο ππδχίμηθ. Ιἄοπθὸ ἀϊοϊαχη 81, 

πο 5δἰηρι ]δ8 060 ΓῈ8 ΘΟΡΏΟΒΟΘΠ.8, 56 ἴβο:]6 εἰϊδη} 
ΟΠΊΠ65 ΔΠΙΠΊΟ ΟΟΙΠΡΙδοἰδιπῸ, απὸ οἶαγῦα ΘΘΡῚΠῚ ἰτηᾶσο 

ΤΏ 1 οὐ νεγϑθίασ [ἢ [15 Ἰσίπιν ὈΟπᾶ ΘΟΙρΟΒΙΪο αἰαὰθ 
(ἀδβουρίϊο μἰδίουϊαθ οθρμΐ ταν. 

ΟΝογππι οἱ μδεο δὲ Ἰηνϑηΐίο. δίαιιθ οἰδοὶϊϊο τη ϑριδι 
Ῥᾶνίθηι. ρεμᾶθὲ εχ ἥπθ τοὶ. Οὐδουιίον σία, ηπ16 5ρ6- 

εἰει μιϊϑίογια. [311] ΨΘΙῸ τιἰὖ τα] Γ ΠῚ ΓΘΡῚΠ ΘΟΘΉ 10 50Ϊ8, 

ὩΟη. τα] αι ργοάθϑὲ, Π181 ᾿πΠ46. ψῈ] ΔΠΙΠῚ} 56 η88.5 ΘΠΠ61-- 

ἀδίαν ν 6] οοπηηηοάα ααϑαάδτηα ἰῃ νἸίϑια ποβίγαμα θάμα δηὶς 

ϊα τγο ἰδίου ια πο πιοο διιγθ5. ἔπ ὉῚ δὲ ΠΟΥ ΙΔ Πα 

ΒοΙΠ 1. ΠΕΤΠΘΓΟΓΆΠΙ οἱ ἰβοϊουαμη πΟἰ 15. ΟΌΣ ΣΙ οἱ τὸ τ 

[ογοἶγ],, δοα οἰϊατη τη δου  ἤΠΘ οἱ 6856 γ Ϊπ η1ι5, 481 

41.815 511, πο ΠΠΠ0116 δϑὶ ἀἸοῖα, Νάαπι ατ|ΠΔ ΓῈ5 σθϑίδθ 

πδΡγθηἰα, δία ΠΑΓΙΙΠῚ 51Π}1168 δἰϊδ πὰ Ῥοϑίαγο ἰθιρουα 
ΥΓΘ8. ΘνΘηΪΡα δοϊθαπί, Πἰδίονϊαιι ορίϊπηθ οατπ ῬοϊυΒῖο 

(1, 55.) εἰ ἰοδεέοπθ νἱΐδε χτηδριϑέγϑηι ΟΟΠΒΙ ΘΙ] Π1 8, 
αἴθ οἰ8 ΟρῈ ΘΟσηοβοοσο δἰ δ ῖπηι5., Πα ΟΠΙΟ600, 81 ἰα- 

1ἰὰ ἰεηρονα τϑάθαμξ, πορὶ5 ἀσθιάιπ) 51:1. Πη66 ἱρϑ8ὶ 
μἰϑίογίαθ ἀθ πηι θη ποὺ δάάϊάιε ΟΘεναγά. ἴοα. γοββὶι8 

(Αὖὐϑ Ὠἰβίον. οἂρ. ΓΝ.). 401 δαη1., 4ιααίθμι8 10. ΠΟ15. Ππιθϑὶ, 
ΟἸοῖῖν οορηέζοθην δἰ πισιϊανίμηι, αιιον ιν, πιθη γα]. 6οΠ- 

ϑΕγραγΘ εἰΐα δέ, αὐ δοπὸ δοωΐεφμα νὶνδπάιηι. 

Ἠδοίθηιι5 ἰβιϊαν ΠΙδίοσιαιη Ῥγδσιηδι σαι νΟΟΔΠ1 8. 11 418 
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ΠΟ βο απ 4α1 ἃ σεδίμμ δἱὲ ἐξ φαομηοίο, 56 οἰίαυα χαϊ- 
θ09 ἐς οϑιιθ8. δ ὉοοδϑΟμΙθιι5 ἀοίατη,, οἱ 4αϊ ἴπάς οἵ- 

ἐδοίατα. βἰῖ, δχρ!οαπδαπι δὲ (Οἷο. 46 Οταῖ. Π., τ.}, 
αῦμι 18 ἀθιπα δὰ, 41 5 σΩΙ Πα ν πη 5, ὉἘ}145 ρ6υ- 

Εἰρὶ Ῥοϑβδι. : 

δος ἰριίαν. δαπί, 4ὰδ6 ἴῃ αιῖαν 5 ιἰβίονια Παρ -- 

χῆθι5. αἸσίγη5 ΘΠ} Γορμῆν παῤ αἐαγιίην ψογιζαξοιγι., 97α- 

φἸξαέοπυ αἰηιια παρ ἐμἑιόηα., ἀρέμνγι, ογϊπεηα, αἰἰμξιιγ-: 
γιαγγν εὐ ἐϊέαΐετα. ἘΠ 118 ἀπᾶθ ϑδοαπᾶο εἰ ἰδγιϊο Ἰοοο 

σοι ιοσαΐα 5111}, σψισίαἰθι5. ΠΙϑἰοΥ σΟσ αὶ ΠΥ ΟΥ απ 

δαπαπδυδὲ δἰΐαι ΠΟ 8115 Ρ. 767. 844... ὉὍΌῚ τῆς ἵστό- 
οικῆς πραγματείας ἔργα ἀἰοῖὶ ὑπόϑεσιν ἐκλέξασϑαι καλὴν, γνῶ- 

ναι, πόϑεν τ ἄρβασθάϊ καὶ μέχρι τοῦ προελϑεῖν δεῖ, τίνα τὲ 

δεῖ παραλαβεῖν ἐπὶ τὴν γραφὴν πράγματα, καὶ τίνα παραλι- 

“τεῖν, ἄπδθ πὸ5 ἴδυθ οπηπα δα βϑοαηάαμῃ Ἰοσαγα τοὶα}}- 

βορο οἱ διελέσϑαν τε καὶ τάξαι τῶν δηλουμένων ἕκαστον ἐν 

ὦ δεῖ τόπῳ. “6 νεραῖο 101 ἀυϊάειη ἰδσεῖ:; 8566 πιὸ ἴῃ πᾶσ 

«υἱάεια. Θαπι ΠΟΡῚ5. δἀνονϑαϊαναμη ἐ8886. βοβϑαπιη8. ον: 

Πα θηΐον Ῥιοπιμιίανο, εἰϑοως Ρ- 824. 'δοῦῖθαὶ : Τῆς ἀλη- 

ϑείας ἱερὰν (ἱέρειαν) εἶναν τὴν ἱότοφίων βουλόμεϑα. ούαμι 

ροϑι νου, ΓΘ 68] ἀδθεσο δ88ὸ Ἡἰδίουία μι, ΠΟ δΧ 

σοί ΠΙΟΠ 81 ἀἸοίπι νἱἀδαΐαν, αἱ, αὐ 4111 οἰϊα πὶ ανδθ-- 
εἴν Ῥοιία5 ᾿ποιπ δύ ἰδέαι Ἔδι 6888 νὰ]ὲ. Ναὶ αἱ1-. 

Ἐππαΐθμν ρἴϑηθ ργαθίθυ τ, νϑῦαμὶ ὉΔῚ Πἰϑιουίοαπι π881} 
ὑπόϑεσιν ἐκλέξασθαι καλήν, Ποῦσ αἰ 510, 5ἰαίτη ἜΧΡ]]- 

ὁδὶ νου ]5 καὶ κεχαρισμένην τοῖς ἀναγνωσομένοις; εἰ γδ- 

Ῥτϑιιοπαῖ πον ἀἰάθυα,, αποὰ ὈΟΙΠαπὶ Ογαθοὶβ Τα ααβί απ 
ΜΔΡΓΆν Θλ, αποα ΟΡ] νΊοπὶ ἰγϑαὶ δαϊί8 οϑ5εῖ. Ἦσοο 48Π| 
ἱπαϊσθμηι 51 (6 Πἰδίουϊα ᾿α]οῖα πὶ, ποθ᾽ ποὴ Ἔρεΐ Ιοηρα 
ἀδυιοπβίγαϊ.οθ Νδην 40] Ὠἰβιουιαμη ἐΐα βουὴ Ὁ, αὐ δἂ- 

ΤΊ θ5. ἰαπίμη οἱ ΘΟ ρΙ ΟἸἐα 5 Ἰτοπιϊ παι βϑουνίαϊ, 15. δαΐ 
ΠΟ ῬΟ5886 50 118. ὉΠ ἴοι ραγαγο δἰ σα ποαΐ, αὐ μ0116, 
4πογασ 11 ἸΠΠΡΟΥῚ οϑὲ, Ποὺ δοοου 5. αἴστιθ 46 Ποιηϊ- 

ὙΠ ΘΟΠΊ 10 (15 ῬΑΓΙΙΠῚ 501110 111. Τα πα Οὐθαζοιο 48]1- 

δὴ Οὔ ΘΙ ΒΟΥ ΠΊ118, ἡυια! ΖἈ ΠῚ ΠΊΔΡΏΔ6 διιοίου αἰ 5. ν]ΓῸ; 

ῃ 
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οἱ πάπο πέμπε Πἰϑιουϊαο, οὖ ἀοοοαί, Ἰάδο. ποραΐ (πὰ Αὐΐθ 

μιἰοῖον: Θύδθοον. ρ. 232.) ῬυΟρΟηΪ ρο856, 4018 18 ροϑοϑί, 

τἀ ταῦό, Βαρεαΐαν οαϊμδάδημ Πουηΐη5. απ ἱπδιπαίαν. 

Οποά 51 511, αν, ΠῸΠ ΟΘΡΊ ΕΠΠ1Β «80 } }Ρ 1018. ΘΏΪΏγΟ., ἀἰὯ χη 

βου ρδιεγ ον δυβαῖοβ 6888 ΠΟῚ ᾿θοίου 5 41:8] δοθμα 8, μ]α- 

πὸ ταάθ5 {ἰεγασιιηι αἴηιιθ βία! ἕο ΡΥ αἴασαθ ἀοσίοβ 

εἰ ἰμιο! Πσοῆϊεβ, δοὰ δουαμπι αιαδάδηι σθηονᾶ. Νάπι 

εἰΐαπν ΟὈϊδοϊαϊϊο 81} 8110 τποάο ραγαϊον. ἀξ, δἰϊαπιδὶ Πα θῸ 

βρεοϊανγθίιν. 1. ᾿Πϊδίουϊα, νεὶ δἷο Ἰδοίουιι πη ᾿ΠΡΘΏΠ 61- 

νου δία 5 τϑβϑρίοἰθπάδ ε88οῖ. ϑεοά νοῦ [ποίη θὲ 

Φο 50. δέον. δ. 9. ὑμβιῇ, 17. εὐ. Ν 01.) “Ὅσοι δὲ οἴον- 

ται καλῶς διῤρεῖν' εἰς δύο τὴν ἀνε » εἰς τὸ τερπνὸν καὶ χρή- 

σιμον, --- ὁρᾷς, ὅσον τἀληϑοὺῦς ἡμαρτήκασι; πρῶτον μὲν, κι- 

βδήλῳ τῇ διαιρέσει χρώμενοι" ἕν γὰρ ἔργον ἱστορίας καὶ τέλος τὸ 

χρήσιμον, ὅπερ ἐπ τοῦ ἀληϑοῦς μόνον συνάγεται" τὸ τερπνὸν δὲ 

ἄμεινον μὲν, εἰ καὶ αὐτὸ παρακολουϑήσειεν, ὥςπερ καὶ κάλλος 

ἀϑλητῇ. (ᾳυδηι νοϊαρίαίοπι οἱ ἀδ]θοίαι !οινε δεοαπαάαυῖα μα 
μἰδίονίβο ἤπιθπι ἰμαῖοαὶ αογαγά. ἴο. 58. 1. 1. οὐδ... οἵ 

τ ἀϊοι]οβ. θοὸ5. Δρροὶ]αΐ, 41 ΠΟ 8110 σΟΠ 5110 ΠἸδίου 85 16-- 
σαπί, ΄αδηι αὐ ' Δηϊπηαν Ὁ] οἴθηϊ.) ἄχρι δ᾽ ὧν καὶ μόνον 

ἔγῃ τὸ ἴδιον ἐντελὲς, λέγω δὲ τὴν τῆς ἀληϑείας δήλωσιν, ὀλίγον 

τοῦ κάλλους φροντιεῖ. Αἴαθ αὐ !ταΐθηι ἃ ἰθοίονθιι8. ρϑτοὶ- 
Ῥίδπάδια 56 βρβθοίδβϑβο, ἥσθη ᾿ἰθΓῸΒ βὰο5. σΟΏΒΟΡῚ ΡΟΥΘ Ϊ, 

αἰπνηιαπξ ΡΙ αν 65. ΠἸβίουϊοι , ἉἸΟΥΠΙ ΠΏ] ΠΠΠῸ ὨΟΠ118-- 

ταῦϑ ΠΙΟΔοΟΥΆΠΙ, ἴπ οαϊπ5 Ρυϑο ἴα 06 τ]ὰ 6. Π15. (ἴοιι11-: 

αν. ΑἸ γεσο βα]ΐθαι πα ΧΊπιεη ΠἸδίΟΥΊΔ 6 σοπ 6 Π48110-- 

ποῖ ἱπ4θ ροϊαπί, πο, ααϊὰ διβοϊριπάπιπι, απϊάνο ονῖ- 

ἰαπάαμ οεἷϊ, ἀοοεαὶ. Ὑἱὰ, Ῥο]υΡ. 1. ΠΠ.. ο. 51. (64. 1. 1. 

6.1), ουἴμ5 Πα ]οίατη μα ραμοὶ Οὐδθοου αι ἰδίου οἱ 56-- 

οὐ βαηὶ. Ὑιά, Ογθυζοῦ, ΑΥϑ Πϊβίον. αὐ, ρ. 31. 564: 

Νεσαδ Αἰτὸν Ἀομηδηϊ. Νά Γἰνίμ5 'π Ρνδθίδοηθ: .» 00 

1Ππὰ ε8ι,κ 6 ̓πααϊτ, οργϑεοῖριιε ᾿π οορηϊἤομθ ΤΟΥ 58 }|-- 

Ὅτο οἱ ἔγαρίβεγαμι, οπιπΐβ ἐ6 Ἔχ Ρ}} ἀοοιχηθηία ἴῃ 1] 51} 

Ῥοδβιία τποπυσπθηΐο ἴα οῦὶ, 1π646 {101 ἰπαθατιθ γΘΙΡΌΡΙΙοΔΟ, 

4υοά ἱπαΐϊεχε, οαρίαϑ : ἱπάε ἰοθύαηι ἱποθρία, Γοθάαχα εχίίι; 
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φυοά νἱιοδις, ΑΔ 4. Οὐΐπι. Χ. α. ΡΊμι. Πρ. Υ,, 8, Ουϊ47 
ἀπο ΠΙομ γϑὲ8. 1086 ἴῃ Αὐοπδθοϊορία, τὶ δο]θὲ μἰο νὶῦ 
1᾿ποοΏ δα }}8 1π ᾿ιἰ8[ουἹο8. 80 }1}Ρ118. Δ] γεν δία θ ἴῃ τίου οἰ 
ψΘυβδγὶ, 18. (νο]. 11. Ρ. ο7δ. οὐ 1925.) αὐπ]ταίδιη Ηἰϑίογ δ 

εἰ ραϊοῆνα Θ  Θμ1}0]8, 4186 1655] αἰουΡι.5. οἱ 4118. 4] τ πὰ 
ῬΆΒ]ΠΙοα τ δα μι πἰδίγθηΐ, δὲ βαρρδαϊέθηϊαν, ϑρθοΐαββθ 88 
δἰπνπιαι : [πὰ τσ] θίου!οἱδ Ἰριταν ΠΡ Υ 15 αρραγθὲ θιμλ ἴατα ἴμ 

Σαμαά διηθηΐο ἐο ]8. αἰβραϊα ΠΟ Π5. Ἰαρ δι 6886, 6 400 εἰἶτι5 
ΘΡΓΟΥῸ τη 86 ρυᾶναθ, 485 ἦ6 Τμαογ 146 Αἰ, Παχουπμξ 

ΟΡ ΠΙΟΙ 68 ξ. α1ιἃ85 ΦΆΤ ΘΥΩ ἰηἴγ8. ΘΟ ΠΟΒΟΘ 5. 
Ηοο ἐοιηρονο αἰΐτι8 ΓΘῚ τη θη ςο Ἰπϊϊοθ πα, αὐαηι οΥἱ- 

ἔοι 5 ἨΔ] ]οδν Π 586 518. ΠΟ μλΐη158 ΡΥ δθοθά θη 18 ἴῃ 4π8-- 
υἱδ Ἠϊβϑίογία χα ΣΡῚ (ἸοΙΕ, Ρ. γγά., πὸ8. νϑρὸ ρΙδηδ οἰ 8ϊ-- 
Χη8. ἴδὰ Ροβιϊα δϑί ἴῃ δηΐμηο βου ρίου δ, 410 αἰϊίαν ἴῃ 
τοδ, 46 ααΐθτι5 δου δι} (ἡ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως διάϑεσις, ἡ 
κέχρηταν πρὸς τὰ πράγματα, περὶ ὧν γράφει): ππποὸ Ὠιοην- 
5118 [6181 6856 ΟΠ ΐ οἱ ππϑηδαθίῃμη, ἀ48. θοη]5 ἰδείανὶ, ἀς 

1}18}158 οθ 6; εἰ 4186 1}18 δ᾽ 1}18 διηῖ, Νοδ νεῦοὸ ργορυὶδ 

γΗ}}} δχ [15 οπηπῖραβ Πουὶ ἐδ θ θυ 6 ᾿πἀϊοαιηιι58. ΕἘδα οπληΐα 
δηΐμα αν ΐα πὰ αοάδη δἰ ἀϊπ!ι ἀθοϊαγδηῖ, ἃ 400 βίου !-- 
σαμα ἀδοθὶ απ 811 ΠΑ ΧΙΠΊΘ Ὁ] ἸΘΙΜ 8556, οὗ ΤΟΡ8. ἱροὶδ 
ΒΟΥ ΟΙῚΒ 56 515 ΘῈ οἷα πξ, «υἱΐδι5 ᾿δοίογοβ ἴδοι !θ ἀ6ο1-- 
Ῥιαηία». Ῥαον[βδοξαμτη ροίϊαβ μϊσίου σα θὰ ΔΙ δύῃ, 4] 

βαθάϊο δὲ {ριδι αν. απ] 8. οὐ σαν] Ομ 5. ΟὨἷπΟ 
ΟΥ̓ ι15, 4α 118 56 δα πη 4π|6 Θηϊπτιπι ργοδαῖ, ἀϊὰ αἰϑιϊ--- 

δὶ, αὐ 418 Ραϊγία, πδὶτι5, 41} 15. ραν θυ 1ρ86 δ] ἀϊοία5 

ΓαΘΡΙῦ.,. Ὠ151 0 1050 Ραΐαιῃ ἀθοϊαχθίατ' νοὶ αἰΐα πα 6 οοπδίοί, 
6Χ μ88 4. θι ΠΔΡΓ 06. ΠΟ Ὡρραγθαῖ. Ἐρτγορὶθ δηΐπι 
Τιοϊδημ8 ὅ. 41. (δ. 77. ΝἈ.).1. 1... Τοιοῦτός μον, ἱπαηπὶξ, ὁ 

συγγραφεὺς ἔστω ---- οὐ μίσει, οὐδὲ. φιλίᾳ νέμων, οὐδὲ φειδό- 
μένος ἢ ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυςωπούμενος, ἴσος δικαστὴς, 

εὔνους ἅπασιν, ἄχρι τοῦ μὴ ϑάτέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ δέ- 

οντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις, καὶ ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασί- 

λευτος κι τι, Νοαὰορ δἰ τον ργαθοὶρὶὶ ΡοΟΪΥΡ. 1. ᾿ά. Οὐοά 
8586 61 886 ({ΠΠΠ|01}6 681, σϑυὴν ΠΟΥ ἐλ η16 ροϊοδί : απ8-- 
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ἴδηιϑ δαΐθπι ἃ ΤὨπον 46 ἔδοίθτι 811, ἴῃ 6 Ἰοοο σομ πιο δ 

ἜΧΡΟΩΙ νἱἀοθαίῃν. ἀἢὶ 46 τοῦτα Ὁ 60 ΠδΥΡΑἰ Δ. 11ΠῚ ψου τ 

ἰαία, απαἴθην8 Ἰρβῖτι5. ἱπάο]α δὲ δχίθσηθ οοπαιίομ ὨΪ8-- 

ἴὰ,), ΔΡΘΙΠ118. , 
Ναπο δυΐϊοπι σϑυδθ Πἰβίουίαθ 1540}] αααΐθητι5. ἃ. βοὺὶ- 

Ρίουθυ9 ΤΠπυογά!θηι Ῥγϑθοθά θη θα8 88. ϊδῇδοϊα τ δῖ, νἱ-- 
ἄδαπιι5. Ὀϊχκδύαης μὰς (6 τὸ Ὀίθην8. Ρ. ὅ17. 544. ον." 

ἴοα. Ὑο585. 46 Ὠϊβίον. αυ. }. 1. ο. 1. ἢ. Οὐδαζεν. Ατ Ἠϊβδίου. 
Οταρθο, ρἰμυθη8 Ἰοοῖ8. Οπιηθπι Υδασου πὶ Ἠἰ βίου αι ἃ 

Ῥοδϑβὶ δρίοα ργοξδβοίαμι 6886, ρΥΘΈβθρ τι Ροβίηπδτ Πϑξο μ6ν 

ΟΥοΙοο5. Ροθίδϑ ΡΥΌρΡΙ 5 δὶ νεγιαίθαι ἰνγδποΐα ογαΐ, εἱ-- 
6 τογίμο8 (410 γάθοο ν υθῸ ἈΠ ρδοθῖ, σαῦτῃ Τα ηὶ 

οατοαηὶ ψ ρα] Θ᾿ 5.6 πλ ρ]8π6 5] Ὲ] ΠΟ 1018) Ρ]6ηῈ οἱ 
δΧ ἰδιρογαα ὩΠΠαῸ ΟΥ̓ Π6. ΠΕΥΡΑΥΘ Ἰποορούαηΐ, Ποήϊδ 

πο πθηῖ ἔπιριὶ, Ῥοβίχαδην ἐδἰπάδ οὐαΐϊο τ] Θἰ Ὁ ν πο }}15 
Ἰρεναία ϑυαῖ, 866 μ11 διιπὶ (ΟἸγρ. ΧΧ. ---ἴ ν Χ.) Ἰορορσνα- 
Ῥἢϊ αὶ ἀϊοιπίαν, 5156 ΠῚ ΡΓΙΠῚ] ῬΤΌΒἃ ΟΥΑΙ ΙΟΩ6 τι8] δα, 

δὶ 4] 6 1 ῬΥΪΠ1 ἢ 1118 ϑουρίοΓ 65 Οδάϊητιβ δία Ἡθοδίβοιι 

ΠΠ65Ὶ: δαθυιπΐ, ᾿δῖνθ ἴᾶτπι ἀπὶθ εοὸ5 ῬΠοσθον 65 ϑυγία8 46 
ὙΕθ115 ΡΒ] ΟΒΟΡἴοἷ8 ρϑδβϑε}] ϑΘΡ ΠΟ η6. βουίρϑοσαί, Ὑ1ά.. 

Ογευζεν, βίους, αραθο, δη 4188. Τραριηθηξ. Ὁ, 16, 56. 
ἯΙ ᾿Ιοβορυαρῃλ δὶ Ἰβϑἰ πιατι [1]5ἴου ΟΟσ τ σϑητ8 δραὰ 

ασυϑϑοοβ οοηϑιπϑΡπὲ, 46 ἘΟΓΠΠ 4116 ΡΤ ΟΣ πὰ σοΟΠαἰϊϊοτιδ 

Ῥγαν οι δχρ!]οαπά αι: 6 4πᾶ. φπαπαπδι ΤᾺ ]}118. ΘΟΓΆΤα 
Ἰηΐθσοι δα ποβίγα ἰδ ροτα ρευνεμῖξ, ἐπ ]σᾶτ  ἰδηη 6 ἢ Ρο9-- 

ΒΌΓΤΗΙΙ5, 4. 11Π| δὲ 4111 αταθοῖ βου ρίοσοβ 608 ἀἰθβου  ρϑθυϊηΐ, 

Π6Ὸ δχῖρστια ΘΟΥ. πὶ ἔρασιπεηΐα βοσναία οἰ Τϑοθηϊίη5 ἴῃ ἃ 

Ογεῦζεγο ἰὰππῃ ἃ ϑίην Ζίο οοἸ]θοῖα ᾽πὶ, ααογιμ 116 Ηδοδ-- 

ἴδει δίαπιες Ομ γοπΙ8 ΤΠ ρϑδοαιΐ, ἀἰο Ααβιαὶ δοοαχαίϊιιθ᾽ 
φορηποϑοθπάογαιῃ ἔασυ!αΐοπι 4661}. 

ΤοΡορυΆΡΠ ᾿ριτον (46. οαἶτπθ ΠΟΙ] 18 ναΥ118 5 σα] ἢ οα-- 
τἰουῖθ8. νά, γθαζον. Ἠογοάοὶ. οἱ Τπαογα. Ρ. 29. 844. εἰ 
Αὖὐϑ ἰδίου; Ρ. 178. 54η4.}, Ροθ8608 ἰπάοϊεμ ἰπ᾿ Ῥ] 6 δα πα 

γα παν ΐϊ,. δὲ, 5] νϑυϊαίθη ΤΟΙ ἃ 115 Ππαιγαϊδηῖ 

Ῥυϊμηατη βρεοϊαιη 8, εἰ8 Ὡδατιϑαθπδτα βἰ μά ϊοϑὶ στερουϊπΐατ, 



τά 1. ΠΕ ΒΑΤΙΟΝΕῈ ΟἿΛ ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Οπιηΐα δηΐπι, 486 ἴϑηια αἰαῖ Τα]. 1]}8 να] οὶ ἀροορ6- 

γαμὶ, δἰ 4φυδο ν 6] ποθ! πὶ σθαι νη 88. ν6] 886 6}- 

ἀοϊομη, 4 Ρ] αν ππον πὶ 16} ΡΟΡΙ]Ο8. τη Θμεἰδοίου μη, ἃ - 

οἴοτες ϑιπί, ἱπιρογᾶπαϊ σαρ4ο Πηχοναὶ, ρ]6 8 Ἰῃβοιιϊα 

γουιιπι. παῖαναϊ αν αἴθ. Βα ρου δ. 110, νἱδίογα  οὐθ α]0-- 

ται 5646 ἰαοίδηςαπι παυρδί απο ]αθ., Ῥοθίδυ μα οὐμαῖθ' 

δὲ ρον ἤραναβ ἰοαπθηίαπι οανμαΐηδ ΔΙΆ Θ4 6 οα 886 801Χ6-: 

γχαπῖν δὲ τ ἰονα γε! θγαηῖ, ἵπ Εν Ὸ8. δι108 γϑοῖρίθ- 

Βαηὶ. ΝΙΒΙ Ἰρίτασ' ηἶδὶ ΤῊ ν 1Π08.. 4105. τη ΡΥ, 11Π0 τηὰχὶ-- 

ταστα ἴηι Ηἰδίονϊα πᾶ] αν ἀἸοιὲ Πυποῖδη 5 46 ΒΙδιουῖα ΘΟΏ ΒΟΥ. 

ξ, 8, (δ. 16. ΥΥ.}), δοβ4 18 886}06 1π6ρ 881 1108 (“Δαμίας τινὰς 

ἱστοροῦντες ἐν ὕλαις καὶ νάπαις ἔκ γῆς ἀνιεμένας καὶ Ναΐδας: 

ἀμφιβίους ἐκ ταρτάρων ἐξιούσας κ. τ. Δ. ΐοη. Ρ. 822.) βΒρρε- 

ἀϊιαπῖ: ποααθ ἀδ δουτῖῃ ἢΠᾺ6 ἀπ δ ηΐ, π6ο Θχρίογαμπὲ, 11. 

5 αἰσάτα Πα 16 ν ΕῚ ἰαιθαὶ, οἱ 4816 οἱ «υδυϊαπι δος 5811.: 

1ῃ ααΐριι8 νἱχ πὰ αἰίευνθ ΠΟΡΊΙΩ1 8ου]ρ ον απ. Ῥ8 1110 πιο-- 

118 ΟΠ ἰδῖπ νογϑαίι5 δῖ, απ8Π} 86. ΔΟΣΙΓ ΠῚ ῬΥῸ 1511 ; 

εἱ Ηδεοαΐδειδ. οαΐὰ8 Ρυοοθιηίαμι αὖ 118, απιᾶ8 ν ρα ἔθοϊτ, 

Ἰοηρθ ἀϊβδογθραὶ. Ὑ͵4. γϑιζθι. Αὐϑ Πἰβίου, Ρ. 86, 8η.. Νὸπ 

πιϑοσοια δἰδοιοηθηι θὰ οϑιθμάθθαι, ΠῚ ΤῈ 8 ΤΠ ΟΥΊδι 

ταοιη θα ἃ ΓΘ ἰαιι15 ἀἰϑοθυ θη 86 ουδὲ, Ουο. [ποία 68ἰ, 

αἰ, ἄσπι τυ] ν Πα αἴψαθ ἐπα 11 ἀΠ]ΠΠρεπίθυ Ομ 5, ἃ-- 

Ῥαμΐ, τπαίουα νοὶ Ῥχγαθιθγι θυ θηὶ γ 61 πΘρΠ ρθη 8. ἐνἃ-- 

οἰατθηῖϊ. Αρίμβ δαίθπι οπιπΐαμ: οὐάο αἰαθ Υ Δ Ποΐοϑβα. 

φομιροβί(ϊο Ριογϑι8 ἀθεναῖ, Νϑαμθ ἰθιπροόνιμι ΨΘΡΆΘ. Ρ8--- 

ἰἰομθ5 ἤθῆπο ΤΟΥ ἰρϑᾶγαηι ἴ8}18 ΠΘΧ 18.) ὉΧ 410 6 ΟΔμ815; 

5195 ἀουϊναμπίαν (ΠΘ χὰ 5 σαι 154185).. 1π ἉΠ64 80 ὨΠΊΘΡΟ᾽ Θυδηΐ,: 

564. οἵημῃία, βαραυδίμη δα γα θαμΐαν. εὐ τη ο0 δδοιηαηὶ 

ὉΓΡ68 αἴαπιθ Βορμίοβ 80υἼοῖα. ἐρδηῖ. (Οὗτοι πρϑθερέρει ὁμοίᾳ! 

ἐχρήσαντο περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν ὑποϑέσεων --- τὰς ἱστορίας -- οὗ, 

δυνάπτοντες ἀλλήλαις, ἀλλὰ καὶ ἔϑνη καὶ κατὰ πύλεις διαιροῦν- 

τες, καὶ χωρὶς ἀλλήλων ἐκφέροντες. Ίο9η. Ρ. 819.) ΜαΙϊονδ. 

οὐάϊηϊα πδοθϑϑιἰαίθηι 8ο1 8 ΠΟμΥ 5118. Ν}]θβῖιι8. δἰ ίαπιο πιο" 

Θθ 58.856 νἱάθίαν, ὙΙ4. Ονθια, 1. 1, Ρ., 124. 866. τμΙβιίοτα. 

αὐιΐομα, απιδθ. αἀ τῸ8 ρα ]ϊοα5. αἰχιιθ ΡΥ ϊν αια8 ἀρὲθ δἰ πλ 1, 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΤΟΝ 500 Ν ΤἈΔΟΤΑΥΙΤ. χἤ 

βἰγδιιαϑ βρβοίϑνθυ τ, 4 δἰ σϑήη 0! ἔα ]0518. ἩΔΥΓ Αἰ] οἹΐ -: 

Ῥ18 ποι δὐἰπιοίπι Θχϑρθοία 8. [ποιπάδθ ααΐάεμη 6856 
Ῥοϊενδηὲ δἰ 5 θυ] ἰοταϊηῖθ 5 (α χαθῆ απ πα 00 4] ἄθπα 
Ρίαμπθ σομοϑάϊι. ᾿ποίαπαβ. 1. 1. δι το. 5..19, ὟΥ. 5ουΊθοπ8, 
Οὐδὲ τερπνὸν τὸ κομιδῇ μυϑῶδες τοῖς ἀπούουσιν, εἰ μὴ τὸν 

συρφετὸν καὶ τὸν πολὺν δῆμον ἐπινοήσαις); 564 τ] 85. ἐὰν, 
4υδῆι Βρτα (ἰοβουρϑίπαμϑ, 6 νϑγιἰαὶθ δοῖα ργοοθάϊε. (τὸ 

χρήσιμον ἐκ τοῦ ἀληϑοῦς μόνου δυνάγεται. Τκχοῖαπ. δ, 9. 8.. 
χϑ, ΨΥ.) Ταῖς! ΠΠσίμητι8 Ἰριίασ, πὰ ΘΟ] δ αἰαιια Ἀπ 1}1α Ἐὰ1556 

ΑΡΕ5. Πἰδιονίοαθ ἰηα. Οποα 58Π8 το Τηϊγϑμἀατη, πδα 6 
δἰ 1{105. 80} ]ρίογθϑ ϑοσαϑαηοβ ἃ ὩΟΡ18 αἸοίαπη εϑὶ, 4ποφ 

ῬΕῚ ἰθιηρουαπ ΠΠ]οσα πὶ ΘΟμ Αἰ Οη Θ αι Αἰ Π 61 βου θ σα υἷχ ρο- 

ἴιι1556,. νΘΥ6 τηοηδὶ ΠΙΟΠ 8118 Ρ. ὅ95; 566 τὸ ἀρραγϑαΐ, 

φαδηΐαμα ᾿ἰδίουα ΤΒαογ Ια ἀεθεδὲ, ὩΘΟΘΘ5Α.1Ο ἜΣ Ρ] θα π-- 
ἐμὰ οὐαὶ. 

ἘΧοορῖξ Ιοσοσταρίιοβ ΗἩδγοάδοίῃϑ βουιρίου Ἰϑπ 115 4αϊ-- 
ἄδιι αἰ ρἢ 1851 πλ118, 864 416 1Π| 8 16} 118, 4π86 5 ργ8 46 πιο-- 
ἄο, 4πὸ εἰδοθαὶ [βίου ἃ ἢ ΘΟΠΒΟΡΙΒΘΓΘ» ἡἸδραΐεῖα διιηΐ, 11Θ 

Ιρϑπι φαϊ θη] Ομ! 6Χ ραᾶυΐθ 8815 [601556 ἀθοϊδγαίυνι 511-- 
χηῦ8. Ναην 6 νϑυιϊαῖθ δἰτι8 ἩδΥ ἃ ΤΟ ΏΤ ΠῚ 81 ΠἸχΔ 6715, 116.- 

δανὶ ααϊάθηη ποὴ ροϊοϑί, πη8 δ᾽8, ΠΠΠΘ ΤῈ 401 απ θοαββθγαπέ, 
Εἰ σΟΠ δ] 1585. ΟἿο πλ6]1τ|5 61} οἶα σορηφβοθγοί" οἷ 

πα Ἰοανθῖ, τηᾶρηδ ᾿ἰϊπϑρα ἴδοῖῖ, Ομδγα εἰΐαη} σθοσγαρ ΐδ6, 
αι Τηδχίπιο Πἰβίου 6. δϑὲ 81}}}51610... Ρ᾽ αὐ! πιαπι αἰ 1105: 

αἰξα δ, εἰ 0 τη 515 ΤΘΟΘΗ 15. ΓΘΙΠ Οἰ ΡΠ} ΘΚ ΘΓ Π0-- 
118 στον, 60 τιον ᾿ὰχ Πθγούοι! {0015 ἀφοθηβα δϑΐ, 60 

τηδ 515 ἀαοὶα ΘΟΥ πὶ ϑατηϊναίϊο, δία 6 εὸ ρ]τιγα, 4πᾶ6 αηΐθα 

ζαὈυ]α 6 6586 νἱἀθθδηΐων, νορὰ σϑρονία Βα ηΐ, ΑἸΠ6 νοΓῸ 

ἴ Ἰοοΐβ», δὶ γῈ8 ἃρουὶβ βοίαθ παυγαηίιν, ῃἶο βουϊρίου 86 
118. ποῖ πη] τα διιοίου  αἰα ἐν ραθύο, 801 ρίδο ἀμ 46να,: 

1086 8 σηϊβοαξῖ, δἀάθῃβ νεῦρα αὐτί, εἰοίἑιιτ εἰ 5 μα] α, 

οἱ ἐπέθυ μι ϑαθἰαηρθηβ, 810] νθύὸ πᾶθο πο, γι ϑἰ ΠΉ]]Πἴὰ 
νἹ οὶ. ΝΙΒΙ οπιΐπιι8. γϑυιταϊ μθῊ. βα 18. ργοβρεχίββα, 80 
ΤᾺ] οβῖ5 παν δια πι }18 ἐπ 4 ]51586 ἴπτδ ἀὐραϊίαν ἴάγτα ἃ π18}-. 
ἰδ νεϊευῖθαβ, 408 οομμηεηογαὶ 085. Ἠιδίονϊο. ατδεο, 



ιδ Ὶ ΠΕ ΒΑΤΙΌΝΕ ΟὔΑ ΤΗΟΘΥΌΙΘΕΒ 

1.1. ο. 1Π|. εἰ δοοαγδια5 Ηδυ]65. ΒΙΡῚ, σύ. ἃ. ΤΠ. Ρ. 55:. ΠΙ. 

Νοῖ αααβὶ νυ] αηΐᾶ8 σογὰ ἀ] απ 6] οἱ ἀΘ ιδϑεῖ ς 8ε Πᾶθὸ νο- 

Ταηΐας ποῖ δαὐϊαία οὐαὶ 1185 ψ6] δαϊμὶ ἀουθ.5. νδ] ἐθπιρονῖ- 

θ5, 4086 δὰ ποὺ ἔβοϊδηάππι 50186 ἸΘοηθαπι ᾿θπν τ ἀογθ 

Ῥοίεγαηῖϊ. Ναγγαθαΐ ΘΠΪΠΊ Γ685., 486 γ6] 181π| ρυ] 6 ον οτος 

πογαπὶ, νε], 8ῖ δᾶ. 488 1088 νίνοθαὶ, δείαϊθ ρεϑίδα δγαμΐ, 

αὐ Βεαπι ταθοουαπι δἰαδ ὈΑΓΡαΓΌσΤ τα ῬΟΡ πα ηΐ. 

1Π|4 6, 4.86 πηντ}}18 σομ πα ηἶτιν., 481 αἴ ογα ἰδηΐϊαπι εἴ 

τα ὶθ5 41] 581 8115 ΒΘ Ρν 811 δΥδτἴ, τα} {18 Δ ἀἸτα η 6}-- 

15 οοπαιϊηδίθα οὐ 1ρΡ88 νϑιιβίδί 6 οὔβουγαθ αἰ δἰ πιαὶ 88-- 

ογδθ εἴ δυριβίαα σϑαἰΐαθ δγαηΐ. [πὶ 115 4αἱ ἀπε ]αΐογα ἃ 

τεοοοπίϊιβ δα α115, νογᾶ ἃ [1518 ἀἸΘΟΌΈ ΠΘΓ 6 νου] εραῖ, δἰ ὉΡτ5 

φγαὶ 5} }}}} αἰψαθ βαρδοῖο ᾿παϊοῖο εἰ απΐπηο ΡΠ] ΟΒΟΡ δ 6 

εἰ ῬΠγϑίοεϑ ’ὰθθ ἃ βαρευϑι οἶδ ἐθ ποῦν 8 Προναῖο. ἴα} 185 

σθο ποὴ δοιαὶ Ἠεγοάοίιβ, ἡ] 4 απ. ΡΟ απο 8 1} 5658 

γϑσεγθίυ", ΟΠ Ρ15 118, 488 ΤΘ] ΡΟ 6 βδποίδ., οἱ ΓΝ] 

ταϊϊδίσογασα. ἀἰδογαμιαι6. ἰπἰουρυθί αι δποίον αῖθ 60η- 

ἢυιπδία εγαπὶ, βάδην ἔδο]θ παραὶ... ὕ0πᾶ46 πάπα ἃ νϑιθυ5 

ἴῃ [18 φυϊάθιῃ γεθιΒ, 46 δα ἀεο5 ρευιίπενθ δἰΐααο τποάο 

γ᾽ δπίαν, Τεοθβϑιί, δὲ βδοου οί πὶ πιο δοὶ!5 ἀίαᾳπε ἔρδ- 

αἰ θυ ἴῃ 115, 485 ἰῃν 1811, γΘΡΙ ΟΠΡτι8 ἀ δορὶ 88 Ῥ885.18 Θϑὲ5 

ἀδπίψας ααϑεοοῦπααθ ρυϑαῖοσ οοπβ δ αι, τ ΡΌ πη ΟΡ 

αἴᾳψιο Πουπϊη 1] ἘΧΒρΘο δ οι θ Ἔνθ πἰβδθπΐ, πΘ σ 80 115 Ῥτο- 

χίμλῖθ οδιιδὶ5. Ποὴ Δ] 46 48 Πὶ ἃ σοο] εβιϊθτι8 1518 ΤΟΡΘ-- 

ἐπι, Ηϊπο ἔγοα θη8 νϑιϊοϊ πἰου απ οἴ οὐδ ου ΟΥ̓ ΠῚ ΠΟΙ ΠΏ Π16-- 

χηογαῖϊο δἰ ρίαπθ Ομ ηΐ5. δἰ 8 οὐδαιϊοηΐθ οοἷον ΧΡ σαγὰ5 

οδῖ. ὕλὶ νεῦὸ 4ε Οὐδθοουαπι οἱ Ῥουϑανιπι [)}6}}18 Ἰοαυ ας 

εἰ ραϊνίαθ αἴψὰρ ΠΡ να 5. πον 6 τᾶτὰ Ῥ] πι8, δὲ πηϑῖοσ 

ΓΌΠΙ, 486 ΑΓ ΑΥ] ροΟρυΪ]ανθιι8. εἰὰ5 Τα Πὶ χοναπὶ., 16 πγ6-- 

χηον", τ Δ Πουπϊηΐθιι5 δοάθτα πιοᾶο δἰ 5. 1τὰ εἰν-τ 

επιπἀαία8, δὲ ἀθηίαιθ ἔασαϊταῖο εἰΐατι ποβίϊα τι πανγϑίϊο- 

τι68 Θοσηῃοβοθηαὶ ἴα ἀδβεϊ τ οραῖ, αἴ γ6} ἐπ ρυ  ἀ6Π8 Π0Π- 

ὩΌΠ]ὰ ἰπὶ γηδὶι8 διυχίθ86 δχιβι παπθτ5. 811... Οὐο ἀποεΡραΐ 

δαὶ δἰΐαπι ομμπὶβ Ἠἰδίοτίαθ δθουπαῖῖο, ααδὰ8 μηδ ερὶθα 

οὐἵ, ΟἿ Ογθαζον. Αὐϑ }υἰδίου, Οὐάδο, Ρ. 155. 846. Νά 
τηὶ- 



ΔΒΟΌΜΕΝΤΟΜ δ0ὉΜ ΤΠἈΑΟΤΑΥΓΕ, τπ 

ἰαϊεῖο ΟΡΟΥΙΒ 86 τῈ8 ἃ Οτδεοὶβ δία θαυρανὶθ ραϑίαβ αἰ-- 
416 οὐμδα8, πὰ δου πὶ θ6}14 ογΐα δἰπΐ, Ἐχροβιἑα Γι τα 
πᾶνταῖ, ὟΙΣ νϑῦοὸ ρᾶποᾶ 46 [5 οδ|1515 τποητιξ, αυσπι 

Ογοθϑὲν 41 ρυϊπιι8. ἀνάθοοβ ἴῃ Αϑὶα ἀδρθηΐεβ βυθεσίξ, 

τηδηϊΐοπθ ἔδοία ιἰδιοτίαπὶ ᾿υγάοναπι δὲ νεΐευεθ 4 πϑδθδτα 

Οτδεοοναμπι ΤῈ8 ρεγυνδοίαί. 'Γαπι δὰ Μίβάοβ αἴσιι Ρογ- 
585 ἀεδαπιοίζιν, εἰ ΥἹΧ ἴῃ ΟΥ̓ΤῚ Πἰβίουϊα ῬΥΪ ΠΑΡ ἀγρσι- 
τηδηὶϊὶ ΔΙ 4 8 ἢ 15 ρ τ γϑμα  Ἰβοϊαν, 486 πο οοηίνα αταθ- 

608 τηο]ἰπ|8 811, ἀββουῖθθη8. ϑεα Ῥϑιΐο ροϑὶ δ]ϊογαπι ρο- 

Ῥυϊοσι Αϑ186, υὐ Βαρυ]οηίοσαμη, Ἰ᾿ηϑἰϊαΐα οἱ ἔδοία τος 

ΘΘΠΒΘΏΌΣ 5 ΡῈ ἰοΐπαπι ΠΡ σιιπὶ δεοαπάππι 46 Αορυρίο α18-- 
Ραϊαίαν : πΠθγοὸ ἰονίῖο Αἴροαθ αἰΐψαοῦ ρορῃϊοβ εἰ [π408, 
δίφιιθ (ἰδ 818 ν᾽ ἴα 1, ϑμθνε8 ἔρδ θη, γαϊοηθπι, 408 

Πᾶν] 5 ἱπηρθυϊαπι ῬΘυ Αγ] πδοίι5 δϑί, δὲ Βα Υ]οΟ που ἢ πὰ 
56] Π]ἸΟ0 61} ΟΟΡΠΟΒΟΙΠΊ1Π8., δἰ ΥἹΧ β8θῖπεὶ ἱπ Πεοιηοοεαϊς ἢἰ-- 
βίονία δυσίηιι8, 46 Β61}10 γαβοὶβ ᾿πξογεπῆο ουρίξαίτιπι 

ε886.. ιιοά πὸ απδιίο αυΐάθαι ᾿ἰδὴῸ βεχαϊίαν, 5εα 16], 
ἀυγα ΠΑΡ} Θχρθαμίο ἴῃ ϑογίμα8 παγγαίαν, 66 ἢἶ8, Οἰμα- 
Τ.6}}18 εἰ ΤἬγΔΟΙ 5. οεγίϊουθα τε αϊ μην οἱ αᾳαδο Ηἰθ 5 ἢ}- 
ἸοιιαΡ. ὨΔΓΡα ΙΟΠ65 46 Αἰγίσαθ πϑίϊοηῖθαθ, ΟΧχ 115 δᾶδ 
80]. π|, 486 84] Ρε]]πὶ ΟΥ̓ΓΕμϑθοσαμτη δἰ ῬΘΥΒΆΓΙ ΩΝ 
ῬοΡΠποπξ, ΔΡΡΌΤΙΘΩΝ βατηπηαπι ααοΔιη ΠΊ060 αἰξίηραηΐ, 
Πεηϊ4ὰθ ἃ αυϊπίο ᾿ἰργὸ πιϊμ8 αν σϑίῃγ βου ρίου, 8ε4 ἰδ- 
16 Π6 1θῚ 4.461} 5ΘΠΡΘΙ ἴῃ Ργοροβίίο πᾶηθὶ. ΤΑΙ δ 
ψθῦο Β]βίογιδθ φοτῃροϑιίϊο ρ͵δπα ροοιϊοα,, πεάμπθ αἰ οπιηΐα 
δορυγαίθ ΠΔΙΡΘΗΓΙ, ΘΑ. τα: οἰ δ ηΐ, 486 488}-- 
υδηι ῬΘΙ 86 οορηϊα Ἀἰ118, ἰάπηθη 80 Ποο ἰθίηρονῦα εἰ 
Ἰοοο ἰΐθπδ ϑιηῖ, ροβίμ!αγθ ροίεϑδέ. Αὐεβοίοβα ἰρίαν ααϊ-- 
ἄθπὶ δϑὲ ᾶθο ορϑυὶ8 ἀθβουριϊο, 4αππὶ βίηρσαϊαθ ρᾶγίθϑ, 
αυδηΐμμαν]8 ἀν ουβα 8 7 ἈΡΟΣ 8511 6 ΘΟ μδογθαπί, δἰ 6 ἸΠΠΠῚ 
οΟΥΡιι8 εἰποϊαηϊ : Θο΄π8. Ρ] στιὰ ρυδϑδίαιὶ πανυναϊπποα- 
ΟὨ} 8 ἰάχθ ΘΟρΡΌΪ]αἰϊ8, ααΐθιι8. Ἰοροργαρμὶ αἰαπίαν, εἰ 
ΟΠΊΏΪηΟ (818 δὲ, 4118}}8 1. συ η6 Ὠδροῖσο ὩΪΠ] νἹταρογιὶ 
δαιηι αὶ: 864. βίον παΐϊασαθ οοπβθηΐδηθα ὩῸ ἢ νἱἀδίαγ, 
ἴῃ μδὸ θηϊπὶ ἀθργοββίοπθα (6 ΠαδΥ απ τϑιι ἴω Βἰκίονία 

Ζ1λμογά. 7. Ῥ 
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ἀϊεραίαν!ι Ὗ οϑδῖ8 Ασϑ μἰβίον. ο. ΧΧΠ.) δδ6 ἰδηΐαπ Ἶδι-- 

ἀανὶ Ῥοββαηΐ, απδ6. δ] {Ππἃὰ Ἰρϑπι, αποα' πποο πᾶργὰ- 

ἴα. τϑοΐθ ᾿π 6} ΠΡΟ ΠΘΟΘΘΘΔΙΔ6 δαπὶ: αἱ 5] ἰοοὰ5 
5. 410 γὲ5 βεϑίδθ δι}, ἀθρί ρ΄, 6] ἐπ ρογα τι σομα- 
Ρυΐαιῖο 68, 4.81} ΒΟΡΊΡΙΟΥ δθοιία8 οϑί, ἀθ εἀϊξιι, νοὶ 
ταὶ ΡΌΡ]οαθ Ἰηδἠαΐα, ΡῈ 4886 Δα ὰ δνθπμουϊί, οχ- 
Ῥ) οαμΐαν : 864. γα] 8 ΠΘΟΘβϑαυα 6 ἀδρυ βϑίομεβ, οἰ τηϑχῖ- 

γη6. ἴδηι ῬΙΌΟΙΪ γτϑοθάθηΐθβ, ἰδ Ιοηραα ἰδιηααδ ἔγθημθη-- 

ἰ68. ὐ ᾿πνθηϊαπίαγ ἀρια Ἡδγοδοία πη, ΟῚ ἀεοεηὶ μἰ- 

Β[ΟΓΙΟΌ ΠῚ 8ΟΥΙΡίΟΤ ΘΠ, 81 ἃ ΘΟΠΒ1Π11Π| 56 αἴζαΡ, Πποα εἰ 
6856 ἀερεῖ, πθὸ ΟὈ]δοίδι 1 ΠΟΙ ΠΠΔ ΡΟ 55: πη 1 δ18-- 
4ἀεἰ. Οὐοά 88π6 νοΪυϊ Ἡδθγοάοϊῃβ, 4π6π1Ὶ οοπϑίαϊ ἢ 15 
8105 ἴῃ ῬΌΡ]1οΙ8 118 υαθοοσαμι τϑοϊίαϑϑθ, [00] δἱ νο- 
1Ιθραῖὶ ρορυϊαγῖθπι Ῥ]θγοβαπ6,. 4αὶϊ ἢῖ5 σογ απ πῖΡ 5 δάδ- 

ταὶ, ἀοἰθοίατα εἰ 5101 σοπ οι τατον, δᾶπθ ἀδρθεραΐ δἰ. πεὲ- 

416 4118} 80. ΡῈ ΓῈ : δὲ ἰδπασδῖη ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆ- 
μα ἀκούειν (ὙΠπογα, 1, 22) ἐργερίθ οοπιμοβίία εϑὲ οἰἶτιβ 
ἨΙβίονυια, Νϑιι 81 σοριὶϑηγλ8 ΠΟΙΏ]η65 Ουδδοῖδα ἰδ 15 

δἰ ασ]Οβἰ 55 πλῸ8., ΓΘΓῚ ΠῚ ΠΟΥΘΡΏΙΙ δἰατι6 τη ΐγα ὈΠΠ1 πΔ ΘῸΡ]- 
ἀο8, πη Ὁ 1] 68. πὸ ΠΠρδπΐθι σομ ἐπ 8 6 ΟΥ̓ ΟΝ Δ Γ68. ΡΓδ6- 

μϑῃίθβ: 18 πϑαϊ 8 ηι Ορι5 ογαὶ Πιβίονία, ἴῃ 4πᾶ ΟΠ Ὲ5 

168. δἰϊατη ἸΘν]βϑιπη8 6, νου αΐθ οοηργοῦαίδα δία εχ 
οδιι815. 851118. 1]ηϑἰγαίαθ θϑϑθπὶ. ΤΆ]Π18 Ρ]ουσα6 αγαθοὶ πο 
ΘαγΑΡαηΐ, 4] ΠΙβίου 8 Π| ΡΓῸ Ροδϑὶ ασπϑάδπι Ππαρθηΐεβ, απὸ 
Θἰϊδη ΠΟΠΊΪ 6 δα 586 ρ6 νοοδηΐ (Π]0η. ἢ. 777.)» δ 68, 

αυδ6 ΠδΡγαυθηϊν., Ραισῖαθ ΠΟΠΟΓ 6. σΟΠΟΙ Πανθηΐ, αὖ αρὶθ 

ΘΟΠΠΘΧα, αἰ ἀαργ βϑίοηΐθ8 86] τ Ια χϑί Ομ 6 ΠῚ Δ Π1Π|0 Ρ8-- 

γδηάδαπι 1Ο11618. αἰἸἰβιϊποία, τἰὐ Θ᾽ Θσα ΠΠ 8Θ. ΠΠΟΩΘ. ΘΟΠΊρΟ-- 
βία δϑϑϑηΐ, τη 918 Ῥοβί]αραπΐ, 418} ταὖ ΠΟΥ 15. ἐθϑί!πιο-- 
Ἠ118. πἰϊθγθηΐαν, Ηδεθο βεηιθηάϊ σαῖϊο, 486 δἰϊδη Ρ8η6-- 
ΒΎΤΙΟΣ8 ΟΥΔΙΙΟΠ68 ρα ΑἸ μη θη865 οἴϊεοιὶ, ἨἩθγοάοι! 6 π1-- 
ῬΟΥΙΡ.8 τιϑρ]8. δἰϊϑγα 418 ΠῚ Β6ΥἾτι5. ἰηΐθ" Οσᾶθοοβ ν]ρεραΐ, 

Νάνῃ ἴπηο βρίθπἸἀ88. 1145 46 Ῥανθαν 8. νἱοΐουαθ πιοάο 
τϑρονίανεγδηϊ, σπ86 ἰδ} δ πλῖν 8 0 1165. οἱ ροδίϊοδθ ἰγδοῖία- 

θη ἴδηι σοπμβοηίδηθαθ δγαπί. αἰ. 401 δαϑ ΡΟΡαΪο οοπ|-- 
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χαοίϊου 5. δπΐ πὶ εἰ ἴῃ 410 ῥ8πῸ1 ΘΠ] ΡΓΌ586 ογα 0 15 
ΒουῚρίον 68 ΡΓοἀϊογαηΐ, δοοαγαία οἱ 80.0.1} γι! η 6 ΡΟυΡΘα- 

5885 ῬιΟροβιθ5δδῖ ,, ΠΘπλΐηὶ ΡυΌΡ ΔΙ 8 886. 8584 4πὰπὶι Ηο- 

χο(οίι5 Ονδθοουαπι ν ρει 15 οἱ θαυ θαγ στα Ἰρθδνταθ ῬΡΆ 6 60 
δχϑιβέενοί, τϑοϊίδη8 τὴν ποικίλην, τὴν τὰ ϑαυμαστὰ ἔργα δηλοῦ- 
σαν ᾿ Ἑλλήνων τε καὶ τῶν βαρβάρων ἱστορίαν, ππίνειϑα (γδεοὶϑ 
διι πὶ πᾶσ Ομ ΠῚ δ 1} 8 ἰϊοθ 6 Ἔχ θρε δὲ ῥ᾽ αν πγ τη οο] αἱ, 

ΟΕ Ἰμποίδη, Ηεοιοάοιῖ. εἰ ὅποι, ρα πομ ΔΘ ΦΆΘ] ηι δὲ 
γα] σὶ ἀαγαπι Ειἰδίονϊοο οαρίδηάαπι, 864 ροβίθυι ἐδέθη οἰΐατι 

εἰ ἰμάἴοεα βενεῖοβ δίαπθ οπιηΐα ἀΠΠρσεπίοι ἜΧρ]ουδη δ 5ρ6-- 

οἰϑη 405 6556 ἀἸο ΕΠ ὐοῖθ 8 δ. 10. 61. 65. (δ. 19. 97. 99. νν..»- 

Οὐεπὶ 81 γ 618 ΒΟΙΊΡΒ1586 ἘΠ αταῖΗ, Χρὴ τὴν ἱστορίαν γρά- 

φέσϑρ σὺν τῷ ἀληϑεῖ μᾶλλον πρὸς τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα «, ἥπερ 

σὺν κολακείᾳ πρὸς τὸ ἡδὺ τοῖς νῦν ἐπαινουμένοις" οὗτος κανὼν 
καὶ στάϑμη ἱστορίας δικαίας: ΠΡΟ ΟΣΙ ΠΡχῸ58 Ὁ]ΙΟσ τι} ἐχϑμι- 

ῬΙΑΙ 6856 μΌ 886 ΠΕΡ ΡΙΠ168, 

Οὐοι πιᾶρ15 δἰϊατῃ ἀϊοὶ ροΐθϑί 46 Δοαῦδ] 5 Ηογοήοιὶ 

αἰᾷᾳθ 118 ΠἰϑίουἹοἱβ, 401 Ἰηΐον Β6Ιπιπὶ ῬΘυϑίσαμ δίᾳυθ Ρ6- 

Ἰορομπποδίδοι αι ν᾽ χθυμηΐ. 48165. ἔπουαμπὶ Π6Ι]Βῃ]οι}8 [2685-- 

μῖι5. Χαηίμιι5 Πγάπι5. αἰατιθ, Ὑια. Ὠίοη. Ρ. διῦ, ἢὶ 

δῃΐτῃ ἴεγθ π Οὐ 108 ἸΟΡΟΡ  ΔΡ ΟΥ τη 5: ΠΉ 1} }1π|} ΘΓ  ἢἰ : Ὡ8 ΠῚ 
ΠΙομγ 8118 ροϑβίαυῖα μιοβαὺς 1. 1. Θοπημηειπουανῖΐ, οὗτοι, 

141}, προαιρέσεν τὲ ὁμοίῳ ἐχρήσαντο περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν 

ὑποθέσεων, καὶ δυνάμεις οὐ πολύ τι διαφερούσας ἔσχον ἀλλήλων. 

ΕΠίδιηδὶ νϑρῸ ὉΠῈ8. Αἰ ἰῈγῚ ργδεβί θυ, αὐ δαπὶ 401 Η6}|4-- 

πίοαπι ργδ6 το! α18 ἰΙαμάθηὶ, ἰϑπηθη ψῈ] τ 6] γῈ8 6Χ 118 

Ῥᾶγαπι ΡΥΟΌΔΡῚ ροβϑαηϊς παηὶ Θ᾽]! ΟΠ ΒΡΆ ΘΗΝ, ἀρβύμα 

ὙΠΟ ἀἸ 468, 1. 97. αἀἰοῖς βραχέως. καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκρι- 

βῶς 80Γ1051856. 

Οὐδθ οπιηΐδ 51 οι ρ]θοἰἸπ1Ὲ1, 1πἐ6 }}Πρίπηι8., δα πα 6 πὰ 

ΤὨυογἀἸάθμι [4 21. (6 οπιηΐθα8. 4ἱ δηὶθ ἐπὶ Οτϑθοῖβ 

Γάδυιηΐ, ἰδίου οἱ8 ἰσ6 ποο ἐμ} 1586 1] οι : “Ζογογράφοι 

ξυνέϑεσαν ἐπὶ τὸ προςαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληϑέστερον, 

ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ 

τὸ μυϑῶδες ἐκνενικηκότα. «“Ἰογογράφων Θιιΐχα ποιμΐμθ. ΠΟᾺ 

2 
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δ08 πιοῦο βἰριηϊποαῖ, αἱ ἃ ΠΟΡ15 ΒΏΡΓ ἰΐὰ Δρρε!]αιϊ ϑαηξ, 

Ξε, αἱ ἴδπι ορροδβίϊαπι ποιηταί ἀοοαῖ, οπλπ685, 4ἱ ἴπτα ἂς 

τεθὰ5 βεϑιῖβ ρεάδϑίγὶ βου Π 016 βου] ρϑεγδπὲ (οἴ. 101 Βαμει. 

εἰ Μαι58δο. δά Ηδνυροογαῖ. 8. ν. λογοποιός)., οἰ Ἠδγοάο- 

ἴηι, οαΐπα8 8] οαὉϊ] ἃ ὙΠποΥαΪ46. ἜΥΡΌΓα5. τοξἰϑηὶ, 

αὐδπαυαπι ΠΟΠΊΘΩ Θἰὰ5. ΠῸῚ δαάϊταν. 1ὰ 1, 20. ο]. Η6- 

γούοιῖ. Ι, 57. εἴ ΙΧ, 55. -- ΤΙ, ὃ. 91.1, 558. εἱ Ηεγοὐοί. 

ΥἹΙ, οδ. --- ΤΙ, 97. ο]. Ηεγοάοι. Ν, 5. Ὑἱάο ποὺ μ᾽ θηῖαβ 

ἐχροϑίϊαπι εἴ οοηβγηηδίαπι ἃ (ΓΘΆΖΟΙΟ Ἠεγοάοί. εἰ Τ πὰς. 

Ῥ- 4. 544: 1τ8. 544. 

ἀν 

αν. ΤΙ. Τπυσγάϊᾷεβ φυδίθηιιβ Β18. νἱγειτθυβ ῥυϑβάϊττιδ 

ξυοτὶς, ἱπφυϊτιτατ, δὲ ρτίπιαπι 4αϊάθπι 48 εἴὰβ νεσῖ- 

ἰαιὶ5 δα ϊο τὰ ἀϊδραϊαϊαν, αὐ νογὰ ἄϊσοτγα δὲ ροΐαϊ886 

οἵ γ οὶ1886 νἱϊα ἀἴατιθ πιουῖθι8 ἀθο]αγθίυτ. 

Οὐπηι γϑτο, τὖ ΠΟΙΠΠ 6 Ργον ΡΟ, ἔδο!α5 4] απο αι 

γϑρυεπεηά88, αυδηι 'ρ86 στϑτὰ ΠΊ6]15 1η8{1{π|88., ΘΧΡΙΟΓΘ-- 

τι8, ΤἼμοΥ 41 468 ἴρ86 αἰραμι ἰδ] 6 πὶ ΠΙΒιΟΥΙ ΟῚ 88 ἜΧἢ1- 

Ῥαοεὶῖ, 4υδίοπι ἀθϑι ἀθυαπά απ 6888 δ πιδ νου ἡχητι8. ῬτΙ- 

παατα ἰσίταν τϑυαμτι 80 60 πϑυραίδυ απ νϑυϊα θη ΘΟη8116-- 

γοα8. δ νϑῦὸ ραγίϊπι στεθιλ8 ἱρ518 Ὠἰ τπν ῬΑ πὶ βοσὶ- 

ρἱοτῖβ οομ ]οη 6 θόγα αἴχαθβ δηΐῖ ἰπ40165 Πα8 οἱ ἴΔ00]- 

ταΐδπι δἴααθ νοϊαπίαίθτα νερὰ ἀἸοθ μα] Βαρρεαστίαηΐξ, ταἱ 18. 

βαρτα τποηϊϊαμι, 1186 σ ΘυῸ ΗΪθ Ορρβογ πη 8.108 Θὰ πὶ τϑοὶα 

ἀϑάτα 6556 ἀθοϊαταπί. ΕἸ1556 δαΐθπι οἱ 4188 ΔἸ ΧΙ 18 ΟΡΡΟΥ- 

ται ϊταΐθθ αααπι 6χ νἱϊδ δία 6 πη ου  θῈ18 δἶτι8. ορίϊπιθ 1π:6}}}-- 

σαίυτ, ἀ6 ὙΒυοΥα]α 8 νἱΐα Ῥυοχὶμηθ ἜΧρ  ]οαΓ 6 ν]ϑι1) Θϑ, 

(οπβογὶ ρϑῖβϑε θᾶπὶ ᾿πξδν νϑίθυβϑ ἰνϑα ἐν ΜΑΓο  ] ππ8, 

ἄς 4 μδθὸ δηποίανὶε Ἠυἀβοηιβ: ., ΘαΪ8 [που δὰΐ αὰᾶ 

αεῖαϊδ νἱχοῦὶ εἰ Μαυοο 8, ποη ἰϊὰ ἴδοι]. δϑὲ Θομ]]ΟΟΓΘ. 

Θουρίογαπι, 401} Εἰ 5 τηθιλϊ που αηΐ, ῬΎΙΠ]8,) 404 8018Π]|, 

οἱ δητίαυἰββίμιιβ δϑὲ Θ.1 688 ἴῃ ν. ἀπήλαυσε εἰ ν. ἀπολαύειν. 

ψεγατα δὴ 18 811, Πθηι ἴῃ ν. Μᾶαρπελλῖνος ΘΑ] 5110 Ρμο- 
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ΞΟΡἢΟ ἐἈυΜΠ] Γαι ἔιι15586. πᾶυγαΐ, ῬΥΟΠΆΠΕΪΔγ 8. ΟῚ 8.181. 

Ἐπὶ δα γαϊοπε πΐαηὶ, Δ Ιθμ 5 οἱ σαί ἐθαιρογα τα- 

{ἐντὶ ἀθρεσθ, εχ βεϊπιδὶ γοϑβῖι5, ΘΠ ἀΘΙΠ6Ὲ6 6856 ΘΙ Γαῖαν, 

οὔΐα5 ἴῃ Ἠδεπόορόπεῖῃ (6 δἰ. 8 ΘΟΥΠ ΘΠ 8.108 Π8 ΟἸΔΏῚ 

ϑγυίαπο εἰ ϑοραῖγτο Ἄχοιάϊε ΑἸάπ8, Οαϊπ εἰ Οοβπειῖ 588- 
βρίοϊο δϑῖ, ποῖ ἃ] Πα 6886. Δ Απιτηΐδηο Μάγοα πο, 8 

εχ ΧΧΧΙ. Βἰβιογϊασαμα ΠΡ γῚ5 Ἔχϑίαπὶ ποάϊο Πἰδνὶ ΧΎΊΠ. 

ποΘηιρ6 αἶα Αμηπλϊα μι 116 Οσδθοαπι 88 ἔμ18856 61ο1} ἐχίγε- 

τηΐβ ἰἰδγὶ ΧΧΧΙ. νευθῖβ, δὲ ρἢνδβὶβ 1ρ88 βαι15 ποὺ ργοαὶὶ 9 
αὐ αδηι οοπϊοίαπταπι γι πἀδ πὶ πὸπ ἰθν 6 δοοθα! ἀγρι- 
τπδηΐαπι, απο Απι. Μαγοβ!]πι5. (αὐ ποίανης δ 4]6βὰ8) 

ῬΙαν 18. ἴῃ Ἰοοἱβ ᾿πηϊαῖα8. εδὲ ὙΠυογά!άθπι, δὲ πομπᾺ} }8 

ΔὉ ἶρ8ο χτητίμδν} 80εἰ. 9. Ασουγαίαϑ ᾽ Πᾶ6ο ἸΠΔΌΙΡΘΓΘ 60 
Τηΐη 118 ΟΡ8 δϑῖ, 404, 416Ππὶ πΠῸ5 81} ΜΑΡΟΘΙΠΙμ ποιηΐηδ 

μαθθιμα5 ἢ θε]] τη... δἰὰτη οχ αἀἰν δ βἰ8. ἴα ἃ ῬΙ ΣΙ 8 ΥἹΓῚ5 
ΠΟΠΒΟΡΙρ 8.9 ροβίθα νθγὸ ἰθυ τοι ᾿π πο 18 ῬΑυ 15 ΘΟμδίαΓα, 

νεῖ οἱ, 41 τποάο 56Ππ16] πᾶπο νΐδπὶ ρευ] σου, δία ρεΓ- 

ΨΈΓΘΙΠΙ ΟΥ̓Δ Π16Π|, ἰὰγθαί πη 586 Ρ 6 ΠΟΘΧιΠΊ. ΤΘΡΘΙ ΠΟΙ ΘΠῚ 

δαυ α πθ πὶ ΤΟΥ ΠῚ δϑαρίι8 εἰ 8118 Πη0615 ᾿ηϑι1Π δὶ ἄἰδρτε- 
Βοπάενῖε, ποπ ροίεϑὲ ἀπ ίαμη νἹάθυῖ. Μομπαθγιπὲ Ποὺ 18πὶ 

8111} (ν14. Ἐάθνιο. ΒΙΡ]. στ. ἃ. 11. Ρ. 721.)ν» οἱ ἐγεβ ρϑγίθϑβ 

Πυϊὰ5 νιΐαα ἀἰϑι χοῦ ΐ 9 ΠῸ5 ΨΈΓΟ ααδίμοΥ 6886 Ρυι 8 1118. 

αἴθ βεουπάδπι ἱποὶρίπηι8 ἃ Ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὁ Θουκυδί- 
δης δ. 55., φαοά, φυδηααδμι μου ἰμα!]οία μι 46 ΤΠθοΥ αἰ 418 
ΠΙθσόυ απ ἴπ 6016 Ραμ ροίΐαϊξ ργϑθοθάθπιθαβ ἀπηθοὶϊ, ἰδ-- 

τη πῸμ Πἰοεραὶ πῆγα δ. 45. Βα ΘΓ ᾿4πέϑανε δὲ μετὰ 
τὸν πόλεμον εἰο., φαμπιὶ ἀἄ6 πιουίε δἱὰ8 ἴᾶπιὶ διργα Ὧθ6- 
γἱὰβ δοίῃπι δἰ. Τογίϊδπι ραυίθι ογάϊπταν 80 ᾿Ιστέοι' 
δὲ ὅτι στρατηγήσας δ. 46., ηυανίδη νΕ] ἃ Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν 
“Ἡροδότου χρόνων δ. 5ά., νεἷ, αὐ νῖρο ουϊάδμι ἀοοίο ρῥ]δοιϊί, 

Δ Ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν δ. 56. 
Ηδθο ἀ6 Μδγοδ πο, 4.86 Δα πμἦθ ἀοοσθηΐ, ΠΟῚ ΠΙΊ8-- 

σΌδμι Πυϊὰ5 νιία6 δποιογιαἴθηι 6556 ΡΟ886 5 α ΠῚ ΠΠΟΠΔΙΙ 
ἰδ ρουα οἱ ἃ 4φιϊθυϑπαπι νἱν18 εὰ σοπιηροϑιία, δὲ αυϊπδπι 

Τοπίοβ δα θατ τγϑτὰ Δ Π|011)} δἰπὶ, ποὴ ραίθαῖ. Ῥγδθίεν 
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Πᾶπο νἱΐδτα δα ΐθν Πα 615 σα θιὴ δἰ η 4] 1α., 4086 1 

ῬΗπον αἰ 418 οοὐϊοῖθα8. ποηπ 1115 Ἰορίιασ 9 δε οἷμ8. δθοῖοῦ 

ΠΟΙ ΠΡ 5. ΠΟΙ 5 δδῖ, δὲ σοη ἐπ ἢν δᾶ 168 αυϑοά8π) ἃροεῖθ 

ἔαϊϑαθ, (πὶ τουεΠα5 Πἰδίονιοὶ ποϑίσὶ ν᾽ απ Ἔχ ΒΙΡ.Ϊ: Θ1488, 

Ὀγδνίῖου πδροιῖίο ἀδ ποι δ8ῖ, δὲ γον 5 6 ἀπὶ ΤΠ πμάἀοοῖα 

ἴῃ ὙἹἱοΙ. Ρ. 55.1.1. Δηθοάα, ὙΠ|δ15. ἘΣ 8ομ 5. Τ πον ἀϊ- 

ἀ15. ὕππ8. πιο ρογεπμϑὶ Ἰοοῖ8 1. 20, ΑἸ βουιρίον δ ΟὐΆΘΟΙ, 

4αἱ ραβϑίτη ΟὈἸ (6 ποϑίνὶ ππθη !οπθτα ἐδοθγπηΐ, δ᾽ ρ 18. ἴπ 

Ἰοοῖβ σοππθιογα θαηῖαν. Ορίϊπηθ. δαίθπι ἔδοίαπι, αὐοὰ 
ΤΙογ 1465. 46 86 1ρ86. αἰϊχυοὶ ἴῃ Ἰοοὶβ ἀἰχι. ΜΙ. 1, 1. 

25. 11, 48: ΓΝ, τοί. 105. 106. 107. Υ, 26. Οὐο5 Ἰορο8 8 

ἸΏΓΟΙ 0505 σΟὨἑ αὐ Εἴ πητι8 ἀἴαιιθ οαχα Ιου τὰ. πᾶν δ ΟΠ 118 

ΘΟΠΙ ρα  Π185) ΠΟ ΟΠπληΐα αΌΪἀ6πι, απ86 σοΟρηΟβ06}8 οα- 

Ῥίπιιθ,. Ἰη ρθη ι8,), 8564 ἰδ π] 6.9. ΠΡ Ὸ πὶ 10 6118 Γαογιῖ 

αὐ Βειαι Ρεϊοροππ βδίδοιγ {16 Γ}8 σομβισηθπ]ππ|, ροΐε- 

γηὰ5 αἰ αἀΐσατα. (ΟΠ ΟΡΡΙ δα! 6πὶ ροβδαμΐ ΠΏ 118, 4886 

ἘΧΡΟΒ 11 81 1018, ΤΘΟΘΠ ΟΓΘ6 δουϊρίουν 8, 41 Τ Πα Ον (1618 

νἱϊαπι πδΡγαυαηΐ, οἵ αἸΙΟΣ Π Ῥ]ΘΓΟΒα 16, αἱ Το νυ ἢ πὶ, 

ποιηϊμαῖο8. ἱπν θΘη168 ἴῃ ἘΑΡυΐοΙ Β10]. ΟΥ. 1.1. Α64. Ἠεῖπι,᾿ 
Ορα8οο. γο]. Π. Ρ. το. 8544. εἰ Ῥυδθῇ, δά τα θυρνεῖ. νθρηδο. 

αἴᾳας 41]. Μέμνηοϊγε 50. ΤΉπο. Ρ. 564: 
ὙΠιοΥ ἀἰάἀ65 ἰρίϊαν. ΑἸΒΕμ θη 818, οχ Δ] μα α810 ΡΟΡΏΪΟ 

5θῖι ρᾶσο (αἱ ἀσοοὶ ᾿ῃβοιριϊο 1 οἰὰ8 Βαρα ον ἃ Π)]᾽ ἄγ η0 

οἱ Δηιγ "ο ἀρ Μάνοε}}. δ. 6. εἰ 55, δευνδίβ,) ἰθϑῖε Ῥδτα- 
ΡΠ Ἰὰ, Ονάδοα, 4φὰδο ΝΟγοτ 8 ἐαπιρουῖθι8 ἴῃ Αορυρίο ΥἹἸχὶξ, 

αρυδ 66}}. Νοοῖι, Διὶ, ΧΥ͂. ὁ. 25., 11 0 8611} ῬΕΙοροπμθ- 

βἴδοὶ φυδα τσ βίη 1 ΠῈ δϑί αἰ 8 ἀπ πα τ αἰ ἰσοναῖ, Οποε Ρ"6]- 

ΤἸυτ φασι ΟΥ̓ ΠῚ 811 ΟἸγμρ. ΧΙ τς ΠΕ σοι 
ὑΥθ. σομ, οἱ 48:. 4. ΟἸν. π., ΤΉ ΠΟΥ 1665 παῖτι8 δϑὶ ΟἹ. Πρ. 
ΤΧΧΎΗ. 8. 2. εἰν ἃ. άγι. ἃ. "νυ. ῃ.  Ἀδαυδὶθδ δἰ8 ἃ 

Ῥγαχίρμοπθ (αρ. Ματοο!]. δ. 29.) ποιαϊπαπίιν Ρ]αῖο οοπι]- 
οὔ8., Αραιθο ἐγδρίοηβ δὲ 81} ΒΟΥ ΡΙ ΟΥ̓ 68,7 ΠΟΤΕ. Π Π] ΘΙ] ΠῚ 

ἕφοι!ο αι ρθα8. Πουοάοιι8 (ἰεδῖο ῬαμρΒ1|4) τοά δοίη, Ἠεὶ- 
ἰαῃϊοι5. νἱρίθ! φαϊπαιδ ἀμ 5 παῖα τπδῖοῦ δγαὶ ἘΠαογάϊάο. 

Ῥαίθυ οἶτι8 μι ΟἸονι5. Ναπι ἃ 0 ΠΟΠΊ6Π ΒΟΥ 1 ΟΝ 
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50] 1 ἴῃ ἐπ 118 51 5 Ὁ] τιτ Πἰ θΓΟυ τη, 4αϊθὰ5 πο ἡπᾶσπᾶ 
Ἔ685 εϑῖ, 866 οἰΐδπι ΤΥ. τοί, πῃ Οὔ .5 οοαϊοῖθιι5. Ἐπ ο- 

ἄδπὶ πηοθο ρδίγθηι εἰ118 νοοαπὶ 8111 δου ρέον θα ἥδ ρδποὶ, 

41 ἴῃ ποία ν. δ ΝΜδγοθι 1 νιΐϑυ δ. 17. δῦ Ἡπάβομπο ἰδὰ-- 

ἀδἰϊ βαπὶ (πᾶς οἰϊαι ποῖπθη Ἰηἰθυά απ Ολουρος ΒΟΥ] ἃ 
Πθν αν 118. ΘΟσΏΟΞ068) αἰαπ ΠΟ ΠΟΠΊΘῺ Ἰηΐθι γαρο5 ΤΠ νὰ- 
οὐ, ἃ. 4αΠρ5 ἘΠΌΟΥ 1418. ραίθυ ρθη δαὶ ἀποεθαῖ, 
ὩῸΠ [ΓΘ] ΘΠ 5 δορὰ, Νοη δια ϊθμαιὶ Ἰριτασ δατῦ ΠΙΘΎ 1118 
(41 πὰ ΠῚ 51 15 4] Χαλκέντερος ΔρρΟΙ]αίαν. δῃ Ια γΠ1Ὲ8 

ΟἸδαά 5, ἀμριίαὶ Ἠπμἀδομ8} εἰ δ] δι συ δἰ οι8 1 νἰϑ 

Μδγοε}}. δ. χ16.,. 401 ραίγϑηι ΤΟΥ ἀ1615 Ογοίτππι ἀἰοὶ πιᾶ-- 
Ἰὰπΐ, πἰ δῆ θ5. Θ΄ Π18 ΠΟΙ ΠΠΊ ΘΗ ᾿ΠΒΟΡΙ ριοπμ6, ἤπ86. ἢδ6ο 

Γα 1588 ἔονιασ, Θουκυδίδης ᾿Ορόλου ᾿Δλιμούσιος [ἐνθάδε κεῖται]. 
564 ργδθίθνηιδπν ἀπο πομ οομϑδίαὶ, αἰταμη Ια γτην5 
απο {α] πὶ 1Ρ56 νἹ ἀθυῖΐ δὴ Αἰ η 46 σοσπονεῦῖὶ, εὐ αυοά 
Δ Απίγ}]ὸ 6χ δοάδιῃ ἰϊΐαϊο ᾿Ολόρου αἰϊεγίατ, τῃ οἰ υ8- 

ΤΊΟΚΠ ΠΠΟΠΕΠΊΘΗ 15 δὲ ᾿ρ5ὶ5 ΠῸΠ ΤΑΙῸ ΡΘΟοδί ΠῚ] 6556, ρΡοδβὶ- 
4υδπὶ Ρ]ανα ἴῃ ἰποθιι Ρῥνγοϊγδοία βαπὶ, ΠΟΙ 6 ΠΟη ἸσποΥᾶ- 

1118. Ααἀάϊταπι ῬΑ 18 Πποηθη ποβίγα Ἵππον οι 41- 
ΒΕπσαϊέ ΔΡ 4115 ν1}18. δἰ μβάθια ΠΟΠΊηἶ56. Ὑαϊσο ηπαίμπου 
ποιηϊηδηϊ. ΝαγοΕ]!. δ. 28. οὐ 8010]. Αὐ]ϑίορῃ. δὶ τὰ ποία 
ἢν Ἰαπάδία8. Τὸ ααϊθι8 ἀπὸ ἃ ποϑίχο δου ρίου δ ᾿ρ50 Θ0}1- 
τηθηογαηΐασ: δἰϊον, Μηδία Π]πι5 εἰ ῬΘΥΙΟ118. ἴῃ οἰνηίαΐϊο 

Δαἀμηἰἰδίσαηάα δάναυβασῖαθ, 1, 117. οἷν 101 Ταίρρ. οἱ 

Οοίμ!. δα 1, 1; αἰΐεν Ῥἢδυβα] 8, Μοποηΐβ ἢ] 115 ([οϑἰε Ρο- 

Ιθπιομθ ἀρ Μάγο6}].) δὲ Ῥαθ]οι5 ΑἸ μη ϊαπϑίμμν ἢ 0568, 

ὙΠῚ, 92. Οὐυδτίι5 ἀδηϊα4π6, οὐ]8 τπϑηΐο ἢϊ, οδὲ ΤΠ- 

οὐάϊ685 ροθία, “πὶ ἃ Μδγοαιηο ΑΟμογαδῖα5, ἃ 80Πο- 
Ἰϊαϑὲθ ΑΡΙβιορ 815 (581 4] θη 15 δα μάθη 5] σα οαὶ, αἰ ρὰ- 

ἰαὶ Ἠιυιάβομι5) (ὐδυροεζ5 νοοαίαν, Εχ Πἶβ ργϑθίθν Πἰδῖος 

τίοαμπι ΠΟ 581 Π108 ΜΠ] 6 8186 Π]1ὰ5, σὰ πὶ 4πὸ 116 ΑἸ φαοίϊοα 

οομΐαδ18 δϑὲ. Οὐοα δοοιάϊι ργόοαὶ ἀαῖο οἰΐδην ἱποθγίο 

ϑουιρίου!, 401 ΟΙουὶ Π}} νἱΐατι πᾶυτανι. Οἱ χασμ αἰο 
δ. 6. Τπυογάϊάθδια δἰ᾽ᾳαδπάο ΡΥ ]ΔμΊρΘα φαθηάδηι, 46 

Ῥογῖοϊθβ δοοιιϑαββθῖ. ρΌὈ]1Ο6 ἀοἔθη 1586, οἰ ν]Ἱοϊουία σϑροχ- 
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ἰαἴα ἀποθηι οὐαί τη 6558 δία πι6 ῬγδΘ 1556 ροραΐο, 5εἃ ὁὉ 

ὨΪΠ118 ΠῚ Οἰἰν Πα απ ΘὨΡΙἀἸἰαΐθπ πο Χ ΓΘ ἢ} [αοία η) αἰααθ 
οϑίγδοίϑιη:0 1Π δ οθ ΔΠΠ05 ραίνα Αδρίπδπι ἜΧΡΏΪβληι 6886, 
παθο πὰ}]οὸ τποάο οομπνθηϊαηί ἴῃ ΟἸοΥῚ δἰ τη ; 5εα Ῥ ΓΟ} 18 

ΔανΕΓΘΔΥ 115 ΟδἰγϑΟΙ8η10 1Π ΘΧΘΙΠ 1 δἰθοίιι8 δὶ. 14, 80}0]. 
Ατιβῖ, Νοβίυ ὙΠΟ ΘΙ415. Ἰᾶῖὰ οἰϊατι ππαί θὰ ΠΟΠΊΪΠΔΓΘ 

ῬΙδοδῖ, 4ὰ88 νοοδβθαῖτ Ηδθροβίρυ]β, δἱ ἢ 468 εϑὶ βυϑιμπιᾶσ 
ἰϊοο ἴῃ Μδγοο!!, ναὶ. δ. 2... ἤρα ποὺ ΠΟπθη 6Χ 68, 480 

δἰαιπι ἀρρϑ]αθϊιαν, Ηδεροβίρυ!θ οοπβοϊαπη οϑ. ΝΟΌΗΣ 
ΘΠΪΠῚ δέ ϊρ6 ἡδέμ8 εγὰΐ (οὐ τῶν ἀπεῤῥιμμένων, ἀλλ᾽ ὧν ἐν 
πρώτοις ἦγον ᾿4ϑηναῖοι. ὈὨΐοη. Η. ρ. 770. τῶν πάνυ κατὰ γέ- 

νὺς ᾿4ϑήνῃσι δοξαζομένων. Αποὶ. τποοῦῖ. γαῖ, Το, δ. 6.) 

αἰᾳὰ6 ραΐθυ πὰ (ΠΟ Π]δἰ θυ 1.9 αἱ Θ᾽ 1488 αἸοΙῦ. 46 ΠῚ 

τῇ. ποῖα 101 γοίαϊαι Ππἄβοη.) σεπὰϑ γε ΐογερθας δ (Ἰ ΠΟ 6], 
ΜΗ δάῖ5, 401 δα Νίανδίμομεπι υἱοῖς, αἰᾳὰθ Ἡερθδιρυ]δθ 
δΙτατη : εἴ σα πὶ ΝΠ 8465 οὐἹρίπαμι Ὁ Αἰἴδοα δἴαᾳιιθ ἄθδοο 

τερείογαὶ, Ἡδθρδβίρυ]α δαΐθι ΟἹουῖ, ΤἬγδοαπ τερὶβ. Π]ϊα 
6886... δῖος τηϑίοσι πὶ βρ]θμίου εἰΐαπη 864 ποδία ΟἸον απ 

εἰπβαθα ἢ] ατη ρουϊπ αι, ΟἵἉ, Ῥ]αἴΐδγοη. ΕἸπιοη ο. 4. Μαν-- 

661}. δ. 2. 844. δὲ ᾿ποϑὺιὶ δουρί. νΐ. ὃ. 1. 80 5610]. Ρίμα, 
84 Νειι. Π, 19. Ουοά δαίεπι Ηδγμρρυ5 ἀρ Μάδγοοὶ]. 
δ. τυὖ, δἱ βοι!ο]. δὰ 1, 20, δμπι ἃ Ρ᾿βιβί ναὶ "18. ΟΥἹΡ ΘΙ 

ἀμιχίβδθ οοῃίθπάαπι, 14 ἐονίαβϑὶβ ἰ6δο ἰδηΐαμπι δχοορὶ δ-- 
ταηΐ, αἰ, ΟΌΓ 46 ΗΙρρία εἰ ΗἸΙρΡρανοῖο 15 ἀἰββεγαϊὶ, 6κ- 
Ῥ)οανθηΐ; πᾶαὶ ΔΜ] 815 δία Ῥ]βιβιγαϊὶ σθπὰ8 πθαϊδ 
88 ΠΡΌ 6 πα μ6 αἰ ηϊίαὶα σομϊα ποία [Ὠ15856 ν᾿ θηΐαγ. 

6 Ῥῃμου τα ΤΠ ον ἀ1618. Π1}}} ἔθσθ ποία, Νά φποᾶ 
Ῥαον Ηογοάοίμπι ἴῃ ΟἸγιρ 115 1.615 ΠΙ δου πὶ βιιδ τθοῖ-- 
ταη δ}. διε ἰν 1886. Θοη 6. 18 ΘΟμηπιοίτι8. 6886. ἰγδα ταν, αἱ 
δου  πιὰ8. οαπάογεϊ, αιοὸ ἕδοϊο ΗἩδνοδοίαμη ΟἹοτο σγαΐα- 

Ἰαΐτ ἢ 6556 ἀϊοπηὶ, ααοά Πὰν μαρεγεῖ, οἱ Δ 118 6ϑ8εῖ 
᾿πμογᾶυιηι ΘΠ 155 ηλι5 (φύσις 8. ψυχὴ ὀργῶσα πρὸς μαϑή- 
ματα, Μανοο]!. δ. δά. Ῥμοὶ. ΒΙΌ]. οοά, θ6ο. ϑ14. 8, Θουκυ- 

δίδης οἱ ὀργδν); πᾶπο παυγαϊϊοπθμι α θ]Οβαχη ψἀδνὶ, απο 
πον ἀϊάθ ραουο Ἠθγροάοίαβ, ποάο ἰγδάδοὶπλ ἀπηοδ μαῖα 

ν 
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ΤΠΔΪΟΥ , ΠΌΓΟΒ 5108 (6 ΠῚ Π1ΠΔῈ ΤΉ} 115 ἰΘΥΥῚ8 ΡΘΥΑσΥ δ ̓18 80}1-- 
Ρίοβ γϑοϊξανθ πατια [86 }16. ροΐι!β5θῖ, 1π να ᾿πίθρρυθίδΠομΐ 

Ἠε μδηπὶ ρυδϑῆχα τποπϊΐαπι. Ἀ 68 σ ΘΓῸ 181 ΡῈΓ 88 που δ-- 
οἰ ὈΠ18:. στϑρυρηαὶ δηΐπη ᾿πρθηῖο ΤΟΥ ἀ1α15,. 40] να]ρὶ 
αι} οοποπιρίογ πὶ 86 οβίθηα!τ, ὩΘαὰΘ ἈΪΠ8 πὶ πα Π8 ΠῚ 

Ἠεχοαοίὶ Ὠἰβίουϊϑθ., Ὁ 1189 486 1086 ἴῃ ΠΙβίουϊα βρθβοίδηα 

Ραιαραξ, 816 η]5ϑῖπηϑθ , Δα πη αἰ!ομαπὶ Ρτοα. [8118 νἱν 
αἰ ἀνδάθγοὶ, 14 οϑυῖα εχ ραγὶθ Γδοθυπμτΐ 618 Τ]ΔΡΊ 5 γ]. 
ὕιι5 εδὲ δηΐμ ργδεοαρίονα Ἀπ ρμοπὶθ ἈΠδηηη 810 υμθίοσα 

(Μάγοεὶ!. δ. 22. ᾿ποϑυΐ. δουρί. ντϊ. Τπασ. δ. 2. οἱ νῖῖ. Δπ- 

ἀρμ. ἴῃ Βεῖβκ. Ογαῖι. στ. νο]. ΝῊ. Ρ. θοϑὅ. 54. 1[{. Ἡδγπιορ. 

περὶ ἰδεὼν 1. Π. ἤπ. δα14, Επμάος.), ἀπο ἴρ8ε ριορίεν 

εἰοᾳιθηίίαμα, 4πᾶ ΕΧΟΘ μου ὶΐ, δρνερὶθ ἰδυάαὶ Ὑ}Π, θὺ. 

Οἱ Επάοο. ἀθδ Απίῖρῃ. Ρρ. 89. Νεαια ποθ εἰὰ8 εἰοααθη- 
ἰἶϊα8 σοσῃοβοαημᾶδα [οι] 188 ργΌΓδ5 δγορία δϑὲ. αἰ 8}1-- 
αποΐ εἰμι8 γα ο μη 65 δά ππ0 Βα ρ θυ ϑί 168 6886 οοηδίδί, Οταδίί. 
Ουντγ. Ρ. δοά. 5344. οὐτη ϑρδδηῖ (158. Π18ῖ. 46 Δ ρῃ.. 1Ὁ. 
Ῥ. σοῦ. 544ᾳ. Ρ]υΐδγοῖι8 ἰδηθη ἴῃ Απιρῃ. εἰ Ῥμοίι85. οοά. 

ΟΟΟΙΧ. (δθο!ῖο ἰδϑὲθ 81 ἤσπο ποὰ Ῥγδεοερίοτγειη, 5εἀ 

ἀἰδοϊραϊαα Του ἀΙ415 νοοαπῖ, Ὑοναπι ἴῃ Ρ] αἰάΡο  11- 
Ὀι18 ΡγῸ μαϑητήν ἸΘΡῚ διδάσκαλον, πιοπεῦ ϑρϑαπΙι5, 86011- 
ἰὰ5 ΤΥ ]ογαμ : 4πδπαθδηῃ ΟὉ ΡΒΟΙΪ νοῦρα μαϑητήν τοῖ]- 

Ὠεμ Δα οἵ Ἔυγογθ μι 1ρ8ὶ ΟἝ 60 1}1ο ἐσ θαθπάίαγα τπαϊοδὶ (οἰΐ-- 

Ἰεῦ, δὰ ΡΙαι. Μεμπεχ. ο. 5. ὕἱισαμημπθ εδὶ, ΤΠπογαϊά θην 
αἰδοϊραϊ αι αυϊάθπη., σψΘΥΓΏΠ] Ποη «ἰοοΐογθιι ΑΠ ΡΠ ἢ 15 
6886 Ρο886, ἀοσεομὶ ἰδ ρου 5 ΓΑ ΟΠ 653 αὖ ΘΕΊΔ 1 1ρ88 []δίο- 

ΤΊΔ 6 6118 1Π10165 ἀδοϊαταῖ, ἔαΐβδα τηϑριβϑίγα μα, ἀἸσΘ Πα ἃγ 15 

ῬΕΥΙἰδδίσηαιη. ΕἸαμἀθ νῈΓῸ ΡΠ] ΒΟΡΣ δ] οἰ 5 ἀοοἱ! οἱ 

ἸΠθΘν 6 θα θη 18 Β0}|0185 ἔγεα απΐα886., ῬΑΥΙΟῚ 6 Χ δἰ 5 
1|Ρν15 ἃρραγδθὶ, πϑᾶτι8 βρϑυπὶ ᾿ἰσεὲ δᾶπι βθη θη γη, 4086 
ΘΠ, αὐ ῬουΊο οι εἰ Επτὶριάθμι, Απαχάσογδθ ΔἸ ου τα 

ἴαοι, ,,.06 απὸ“ [φυδπαθδπι ἃ Τ Ζοίσθ υσαπηθηἑ 8. 6]- 
᾿ηϑάδηι ΟΠ ΟΠΟ]Οσίοῖβ, 866 115 ν 818, πραρπαίο] ,»1 ΝΜῆαν-- 

6} 1} [δ. 22.} οχϑίας δποϊουιἰα8, ἴἰὰ θυ βία} }15. ποϊϊαν' 

οοπίθοίαχα ἃὉ ἜΧΘαΡ]ο Ρου]ο]185 41 40 Απαχδρογᾶ ἰἰθπὶ 
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τϑρ  δἴτιβ θυ α πὶ ἀἰν! Πδ απ Πα] Δ ΠΡ ΠΊΑ16 ΘΟΘΉ ΓΟ Θδι- 

ἄδπι δα ἀϊσοθηαάῖ δ πὶ ΘΧΘυο δ] Πθ4 16 ἐναπδία ἢ. Αἰἱ- 
41 Τμαιον ἀ14685 [ἴα 886 Δα ῬΘΓ0}}8 ἐπι! αἰ! ἢ δι ΘΟ ἢ ΡΟ. 1858 
νἱάδίαν, αἱ, 4α πη βουϊρέμμηι νἱγὶ Πα] ] τη οχϑίθὶ,, δἰὰβ δἰο- 

4 θη 186 ΤΟΥ 8 ΠῚ ΕΠ ρθη 6 Ρ6Ρ ἰοΐαπι ἰδίου θ ρα εχ 

ῬΙΓδϑβᾶπι ροβίθυ 81] βουναγεί, ς ὙΥ̓γτθη. Ργδθί, δὰ ἀμ]. Οἵ. 

τη Ρεογίοϊθ οἱ οοπϑαθι μα! πθι ἸπίθΓο  851886. οἱ [1556 608 

οομ]Ιβο ρα] 05. ἰδδίϑ μι αν θἰϊαπ ΑὐἸϑι 465. δὲ δἰι8 βοιο βία. 
ες 1155. 4086 ργϑείθγθα δηΐθ θ6]]} πὶ Ῥοὶορομηαβίδοα πὶ εἰ 
δοοϊἀθγαπὲ, ὨΪΠ} ᾿πποίαϊ, Νά 406 1461} βογΙρίου 1η- 
οογίαβ, αὶ οἰϊαιι 46. δὰ οοηξθηίομα οαπ ῬΘΡΙΟΪ6 δία 
ἜΧϑ1}1ο ἰεβίασ τι 80 8118 εἴεοίο Ἰοσαΐι8 δϑῖ, δα 18 Πὶ 

αοΐθ Ποὺ δα ϑιατα Δ]14 πϑη 0 ὅ.. ΡΥ ΘΟ 06851586 ΑἸοΙ᾿ δ: 7.» 

ἄυαπι οτμηϊὰ 4] 18 πᾶο ἀ8 γα ἰθϑιϊπποηΐα ἀθϑιΐ, 6χ ρϑυτηα- 

ἰαϊίοπδ οαπὶ Ηεγοάοίο ὀχρ!σαπάμμι νἱήδίαν,, εἰ 46 πε- 

αυδαμδπι ἀἰρηιιπι 6ϑί. Ὀχογθηι ἀπχὶς ΤΉ β88 ΠῈ., 6Χ ΠγῸ6 

ϑοδρίβθβι]ϊα (46 4α ὕγθ6 υἱὰ. ποῖ. αὐ Μδγοε!!. δ. 19. εἱ 55.) 

σψαϊάδ αἰνιίεμι οἰ πη θϑ!]! ουπια ΓΟ 185 πα Τ μνδοῖα ΡΟ85166}-- 

τος. (Δίανοε!!. δ... 19.) Οὐοα πιαίυϊπποηαι, δῖ ΠΟῺ 181 

δοὶθ Ροιϊυμη Ῥειορομδδίδοι ἢ, οΟΡίθ. ὈΥΪ 8 Θἰτι8. ΔΠ118 

1} 11586 δαὶ πϑη8 δϑῖ: Π8ΠῚ απ Βνδϑι 88 [δσεάδο- 

το α5 ἢ ΤἬγδοΙδ πὶ νϑηϊνοὶ, ΠΟΥ ἀἸἀ68 ᾿πίεν δἰ 1ῃ- 

οοἶδα δποϊου δ ρ] να πὶ νϑἰθραὶ οἰηαθ 115 εγαὺ δ} 

ταϑία! !α 101 Ἔχ θύσθηαι!, ΤΥ, τοῦ, " 

ΕἸ ἰδδῖθ ϑαϊάα πααϊὲ ΤΊ πιοίμθασα, ϑϑοαπᾶο ἅππὸ 

61} Ρε]ορομππμθβιδοὶ Αἰ Θἢ18. σομημηονδέϊι8, ἴθ 6. Ρ68ι1- 

Ἰθηιία σουγρία8 δοὲ Π, 4Ὁ. Οοίανο δυΐθιι εἰ ϑάθηι θ6}}1 

Δ ΠῸ Δ] 1ον ΑΙ θηδίαν ἀκ ογαὶ ἢ τορι θὰ5 ΤἬγδοῖαα 

σἱοϊηῖ5 (τὼ ἐπὶ Θράκης), οἵ οὔτι οἰα586 ἀρὰ ΤΠ αϑαΐη 1η511- 

1 νεγϑαθαίαγ. ἴδηι 4ιιὰπὶ ΒΡ δία. ΑἸ Ρ ρος ἀνθ θη, 

δα ἀπά αἰμαϊάϊο ἀἰθ πᾶν νεοϊὰ8 ὙΤμαᾶ5Ὸ ρδυνθηΐδ8., 
οΡριισηαγοῖ, 0 ΑἸΩΡΠΙρΟ δ ηἶ8 δα Χο νοοϑίμβ᾽ δϑῖ. 

64, δηϊεαδιῃ δε νεηϊνοὶ, Βνα βία ἀυθϑ οαροναῖ, Εἰο- 

ὨΘΠῚ (ἈΠ ΘῈ, 4118}. 8] πᾶν 688 Ἴ πᾶ80 ποὺ τἀ νθηϊβϑθηῦ. ῬῸ- 

τ ρἴονα ποοῖς ᾿ῳδοθα δ ε ΠΙΟἢ ΘΧΡυρηδδβθηΐ, Ὁ πον 168 56Υ- 
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νὰν. ΤΥ, τοά--τ 107. ΝΙΒΙΠΟμΪΠἢ8 ραίγαπὰ ἔἕπσογο σοα- 
οἰις εοὲ Υ, 26., σαι. οα]α πη αι 8, 81 Νδυθ Πἶπο ᾧ. 46, 

Β65.. Οἴδου ἀεπιαροριιθ οἱ δποίου ἔα. ἀρμά δαπάθιη 

ΜέΑ ΘΙ μα πὶ δ. 24. ρτίπιο Αθρί πα 86. ΘΟμ Ὰ}1886 Ἰεσία, 
ἐθίᾳφαε ππαχίπιαῖα ρϑοιηϊδ 6 Ῥατγίθι [οθπουὶ εἰθά 1556. Θυοα 
ἰδτηθα ογϑαϊ νὶχ ροϊοδϑι, πππ} πϑάὰδ ἴρ86. αι] πδπὶ Θὰ 

ἀε γὸ ἀϊοαῖ, οἱ, αὺυὶ ργδϑίεσεα θδᾶτα οοπιποιποῦανι, Ἰσηο- 

ἰὰ5 ν]ΐὰθ εἰ5 βουϊρῖου ὃ. 7.» 5[αεϊπι δαϊππραὶ 111 παν Δ ἸΟῊ], 
ἴῃ 4πὰ ΤἬΗπογαἸάθμι σοπίθπα! οβίγδο 8Ώ10 1 ΘΧΒΙ ΠΏ τη 616- 

οἴμιτι 6886, 4υοα δἀ ΜΙεβῖαθ ἢ] τα ρΘυ θυ αὶ ̓μ|6}16Χ1- 

γαι5. Μαυϊίο παϊπα5 ΤΊ πιαθὸ Πδ5 Πα ΡῚ ροίεβὶ Ὁ 81 βουὶ- 
Ρίουθαι ποβίγαμ ἴῃ ΠΙᾺ] 8 πὶ ρυΐαὶ ΔὈ 1586, 410α ΤΊ 1818. 6 Χ 

Ἠοιοσοίϊ Ὠἰβίονια πὰς γοιγαδοίαῃ νἹἀθί αν. Ῥοια8 τη Τ ἢνα- 

οἶδ 8δοαβϑὶὶ νοὶ] δίδει 101 πη 8511) ΔΙ 46 ΘΧΘ8] νἱχὶὶ 808- 

Ῥίθϑυϊδθ (Μδυοθι μα. δ. 25.), εἰ οἰΐο, φαοά 6ἱ σοι βογαῖ, 1 

τιδὶι5. δοί, αἱ ἀ6 θ6}1ο Ῥεϊοροππεαβίδοο, θά σοπβοῦθθΓα 

δἰαϊτα θὸ τηοΐο οοηϑιππεναΐ 1, 1.9.9 εὐ Αἰ μθπίθηβθβ εἰ Ρεϊο- 

ῬΟΠΠΘ8108 ΡΕοΓοοΟη υθί Δ, δἴαπθ ΟἸΠΠ65 ΤῸ Ιῃ 60 δαϑίδϑ 

4αδιη δοουτα Ἰ5δίτη 6 εἰ ν θυ 5 Ππ16 ΘΟΡΠΟΒΟΟΡΕ βιπάθγαὶ 1, 25. 

Ν, 26. Υῇ, 44. Οὔυδε ἰάθη σοπηρθυϊί,, θατα 10 ἰθῃ- 

Ῥοῦδ πομπάμνῃ δἴαθοναβ56 δίαθα ἴῃ Πἰδίουϊαθ [ον πηαπι γί 6- 
σ'886. (συντάξαν μετὰ κάλλους) οοηίγα Ματοο!]ϊητιχη ᾧ. 47. Ἰη-- 
ἔνα ἀρηομβίγα θη8. Ναπιὶ πο ΟἸσεσο αἰοιξ ἐ6 Ονϑῖ. 

11. 15... ,.,.ΗῈ05 ΠΡγο8 ἵστη 50Υ 1 ρ51558. ἀἱοιΐαν, ἀπ πῇ ἃ γα Ρὰ- 

ὈΠ1οα τϑπιοῖμ8, δἴᾳπθ, 1 απο ορίϊππο ουϊαπθ ΑἸ 618 

δοοίάδνδ βοτὰ οδὲ, ἴῃ ΘΧΘΙ ΠΤ Ρ1 5118 εαϑ86ὶ,( 9 δἱ 46 
Ῥγενὶ ΤΟΥ ΠῚ ΟΟμϑσηδίοη6. οἱ Ῥυῖπια ΠΡΟ τ. δ η}- 

Ὀναϊΐοπθ ᾿ς] }Πσὶ νοϊαῖῖ. τθοῖθ τηοπιΐασι, απ ΘΠ 6416 

τηϊενρτίαιϊοηθπι δαἀπηῖααθξ νεῦρα ῬΙαϊΑνῸΠΙ ἴῃ ΠἰδΡῸὸ 

ἀθ Εχϑιο Ρ. 588. Βοἰδκ. ὙΠυογἀϊ 65. αὐιΐθπι.. Δαν 
86 Ὑἱρί πεῖ Δ Π0Ὸ8 ΘΧβΆ] δια [1886 βουθαῖ Υ, 26.,. Ποο ἰδηη- 
ῬΟΡ6 ρυϑθίθυϊο ἴῃ ραίνίαην γθ [1886 γθοῖθ σο  Πρτασ, Αἀκο 

ῬΙα. ΗἸϑι. Ναῖ. ὙΠ), 535. Οὐυἷα5 ὈοηοἤοΙ ἀποίογθπι Ῥδιι-- 

βδ ηἶὰ58. Αἰτίο. οἂρ. 25. ὃ. τι. ἀρρε]]αὶ Οϑπορῖαπι. (Οἶνο- 
βίου ἔργον ἐστὶν εἰς Θουκυδίδιν τὸν ᾿Ολόρου χρηστύν᾽ «ἤφισμει 
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γὰρ ἐνίκησεν Οἰνύβιος κατελϑεῖν ἐς ̓ ϑήνας Θουκυδίδην.) Οὐοα 

ἕαοϊατα νἱἀδιυν ΟἹ. ΧΟΙΥ. 84. 2. (4. μιν. 403.), ααμη 

ἀτομοηΐθ ΕΟ Π146 1 ρτΠ1188 ΟΠ ὩΣ ΘΟΓΏΤΗ.. 4186 ἸΏ ΓΕΙῚ 

ῬΌ]Ιοαπ, ρϑοοαΐα δϑϑϑηΐ, 4 Αἰμδπίθηδίαπι ροριΐο 46- 

ογθία εϑϑεῖ, νῈ] εἰϊδ πη 18Π| 8110 ργδθοεάθηΐθ, απ ων - 
βᾷπάθν Αἰ μθηδ5 οαρ ββεῖ. δἴααθ δχϑα θα ἴῃ ρϑίυαιη τα ϊ- 
γϑηὶ (υἱά. Χοπορῆ. δ] 16, 1. 11, ο.. 2. δ. 25.). [Ιὰ αὔο 
1ρ80 γραῖα ΤΠ ΠΟΥ ἀἰ δαὶ ΘΟΟα 1886 1Π51118 50] ἴα! πι, 60]-- 
ἸΙρὰ8 δχ Ραυβδηϊαθ ψϑυ 5 καί οὗ δολοφονηϑέντι, ὡς κα- 

τῇει. ἴῃ ααἰθυ8 ὡς κατῇει ΠΟΙ 8: σΏ ΠΟΣΟΥ͂ ιν Τα γοῖ, 
864 φιώίπι Τϑεἰ ϊδ8εθξ, ὨΌΡΕΙ ΠΟΏΠΘΠΙΟ τη ]}118, 56 νϑηΪϑ8 

ν Υ 15 ἀθιηοηβίγαυα δι αἰξ. 1π|οὸ Ῥαιβδη δ ρ8586 οὐτᾶπ 

νἱΐ, εὖ 81 αυἱά ἴῃ πᾶο παγγδίϊομιθ συ δϑὶ, βδ8πὸ Ζ0- 

Ῥυτυ5. δρυὰ Μαγο}]]η. δ. 32. ΤΠαοΥ αἰ 46 πὶ πιϑ]ϊα8 αἰϊχὶς 

φλϑόντα 86 ἥκοντα ἀποϑανεῖν βίᾳ. Νατα πιῸ 18 δ ηἷβ8 ροϑέ 
πὰ νῖνι8 [1586 ΤΠυσνΙΠοη, οὐ Ἰῃ ρα 8115. ΔΥΌ 6.118 

ῬΓΟΡΑΡΙΠι8. εἰ ἐχ 60 Ῥϑίοι, ἀπο ἤη]ΐο ΘΧΒ1}Π1ο 580 ἀ6- 
χαμπὶ [δἰ ΟΥ8Π1 8.18 1 1 ΟΥ̓ Π6 ΠῚ γα σαγα οοερὶ. Οὐυοά 
ἴηά46 1π|6]ΠΠρίπιι5, 41 1η δα εἰ φυ8ηὶ αἀἰὰ Ποο ἜΘ Χϑ}}1π|ΠῚ 
ἀυγνανεῦὶ ἱπάϊοδὶ. δὲ ΔΙΙσΌῚ ΠΗ 1 6111} τη θη ]οηθ [4-- 

οἷϊ. Ηοο ρῥυϊπηυπι δἰ ἴῃ ργοοεμιῖο ἴ, 15. 18, απ 8 Ποὺ 

Ῥοβὲ γοϊαυδπι ΠἸδίουϊαπι σομπηροβί τι 6886. συ] ]οσὶς 1π- 

οογΐα5 Του 118: νἹἰ886 ἀποίοι δ. 8, Λα ᾿δαυιάθηλ γὸπὶ 
Ρτοθαπάδμη Δ]|14 Ὁ] 1181 δαηΐξ 8ΟΥ 8118 ξυνδιρον Τι,, τ 68 
προέγραψα 1, 25. ϑεά πηυειπδάπιοάτι ἈΪ μ1}}} ῥῬσοβαηΐ, 
αἱ οαρ. ΧΠ]. 44) εε) ἀθιποπβίγαίσιι8, 1ἴὰ ἀΓΡαηθηϊα τι 
Ὁ ἰβίο βουρίογβ πϑαγραίιπι γί αἰαν 6οὸ, απο ΤΗῦοΥ- 

1465 εἴἴαπι Ὗ, 26. Ἔενεῦδαπι Αἰ ΠμΘηἰθηβίασηι Σπρθυϊαα οἱ, 

οαρίοβ ἰοηβοθ ΠΠΤῸΒ ἂ0 ῬΙΤ Θαμλ ΘΟΠ ΠΘπογαῖ, δἰαπθ 

ποὺ ΡΘΙ]απὶ ΡΕῈῚ Ὑ]ρίηι! βαρίθπι ΔΏΠῸ08 ἀγα856 5010 1}. 
ἸΡΙάοτα 8586 ΡῈ} οπῇπθ Θ᾽] ατπ Ἰπίορ 8 ΡῈ δαίαίθπι 56}51-- 
Ῥῖι8 Γγαθηΐθπι (αἰσϑανόμενον τῇ ἡλικίᾳ) αἴᾳταα αἰζδηΐαμι, αἵ 

14 δοσιιγαία οορηοβοογεῖ, ν χῖβ86 ἀἰοῖῖ, ΟἿ. Ὀίοη. Ρ. 821. 
“Ἕνα προχειρισάμενος πόλεμον -τ ---- τοῦτον ἐσπούδασεν ἀνα- 
γράψαι, ἐῤῥωμένος τε τὸ σῶμα, καὶ τὴν διάνοιαν 



ΑΒΟΌΜΕΝΤΟΌΜ δ0ὉΜ ΤΒΑΘΤΑΥΤΙΙ. 29 

ὡγιαίνων καὶ μέχρι παντὸς αὐτοῦ βιώσας. Ἠαναϊε 

διΐεπι, πἰ δοάθη Ἰοοο βἰρηϊβοαϊ, σομϑι αι ἰο ϊπ8. θ6}}1 
ἀεϑουὶθεμάϊ, αποά ἰαπιθα ΘΧΒΘα 11 ποη Ροίαϊΐ : Π8Π1 ΠΟι-- 

πἰϑὶ δὰ ἀπ τἰ8616 ν]ΟΘΒΙ ΠΩ] 1ΠῚ ῬΓΙΠΠΠΙ ΡΟΥΘ] ΐ, δἐ- 

46 8 θϑιθιῖς ἴῃ ραρμα δὰ Κυνὸς σῆμα σομηπη1558.- Ργδε-- 

ἰδ Πο5 δυΐθπιὶ ΠΡγο8 ἀφ 6 1|1ο Ῥε]οροπηθϑίαοο Ἠ1Π1] [1{6-- 
Τὶβ Ομ βΙσμανῖ, 81 απο ἃ ΠΟΠΠᾺ]118 οἰϊδηὶ νεΐῃ8 6ρῖ-- 

δγαπῖπια ἴῃ ΕΟτΊρΙ ἀθα ΟΟὨ ἔδοίβ8βα ρου μιθοίαν, 4αοα Ππαϊμ8 

οΟΘΙεθογυ πη ΤΡδριοὶ βθράϊογο ᾿πϑουρίαμη οὶ. Τιθσα πίοι 
ἨΪ γευβίοα! ἴῃ Απίμο]. ΒΡαπΟΚ, ἴομι, 1, ΡῈ. 102. [1ρ5. 

Μνᾶμα μὲν “Ἑλλὰς ἅπαο᾽ Εὐριπίδου" ὀστέα δ᾽ ἴσχει 

γῇ Μακεδών. ἧ (ἡ) γὰρ δέξατο τέρμα βίου. 

πατρὶς δ᾽ “Ελλάδος “Ἑλλὰς, ᾿Αϑῆναι" πλεῖστα δὲ Μούσαις 
ω (ΜούσαΞ) 

τέρψας, ἔκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει. 

8.4] ργδείθεγητδηι φαοα οἰΐδπι ροεὶα ΤΠ που 1468 τη6-- 
ταον δῖαν, ᾿οο Θρίβγδιησηα 4111 Το Π60., 41} ἽΠΘΟρΡἢΙ]ο 

φοπιίοο ἐνιθαθηῖ. ΟΥ. ΤΒομι. Μ. ἴῃ νἱΐ. ἘΓΙρΡ. εἰ Βαι- 
Ὧ68. ἴῃ ε86. ἰ. 1. Ρ. 84. 1108. Ουδιὰ δαΐθηι ΤΒθοΥα1-- 
ἀε8 ἱπιρθυξδοίδτη. σϑι αα1ὲ Πδίογα πη, δι (γα ρραβ (ν]ά. 
Πίοη. ἢ. ρᾶρ. 847.)». ὙΠεΕοροπιρὰβ οἱ Χεμπορῆομ οοῃἰ!-- 
πυαραπὶ (νυ. Μάγοθ]], δ. 45. εἰ 101 ποῖ. Ημπα5.): 4υο- 

τὰπι ΠΙΡτουα πὶ το 0 ἸΏ, ἈΘΠΟΡΠΟΙΐ 8 ΗΘ] οηϊοα, 58.-- 

Ῥδγεββ οοῃϑίαϊ. ὐυοά δαΐομι Τ ΠΟΥ [65.1ρ86. Πϊβίο- 

τίη ΠΟῺ Ῥεγἔεοι᾽ , πο Α]1ὰ ἀθ οᾶι8α 86 1 61556 ἰμΠ]108-- 

ταῦ, δῖ 406 1 8ΘΟΥΊΡΘΠ60 χηοσία ἀρυθρίι8 δὶ. Εμη} 
δηΐπὶ ν Ο] ἶ856 ἀθαᾳὰ8 δὰ ἤμηδπι 61} ρυορυθαϊ, βαργα νῖ- 
ἠϊπι8. Ἐξ αῦο τ6πὶ δίίδο νϑὺδ [βοίδιη, εἰ ἃ Χεπορπῃοη- 
ἰ6, αἱ Πίορεμθ 1δογίϊο (1, 11.) ἰδβία αρβοοηαϊος ἘΠὰ- 

ΟΥ̓ ἀἸἀ18 Πρ γο8. ἴῃ ᾿πσθίη Ῥγοία δ, Ῥαγίθηι δου μι ΟρΡρΓ68- 

88 Π| 6888) ὨΏΡΕΙ ΠΟΠΠΘΙΊΟ ϑ8ῃ8ριοαΐα8 εδ. ϑεά αυϊά 

ΤΩ8 5158. ἰθιη ΘΓ 1 } 6586 ροϊθϑὶ, αμδῖ αποὰ εχ νο]πηίαϊα 
γεὶ ρεγξεοιϊο ποὰ δοϊατα σοηίγα ΟΠ 1} ΘΟΘἸ ΘΙ πὶ δ οἴο- 

τἰϊαϊθπλ, 56 ἃ εἰΐατα ἰοἰϊα8 δας! αἰϊα 18, αὐ ΠΙοηγ 811 ΠΑ ]ο.» 
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ΠΟΥ δοσατηχιθ πάθην ἀδαά ποϊξυν, δὲ ἢ ἀπ ὈΙ ΠΣ 80 }1- 

Ῥίον 8 ραυαπι αἰ] ροπ δ ἩϑΡΡ Δ Ομ Θ μα νὴ ῬΥΌΡα8, δὲ Ὁ 

1}10 1ρ80 δουϊρίονβ ἰδ άδίιιβ πλὰ χῖθιϑο 1] 5116 δοοιδᾶ- 

ἰὼν! δι ἰδηγθρα ᾿]οᾶγ6 ΠΟῸΪ5. ποὰ Ρ]εσεῖ, 864 οχ- 

Ρδυϊθαία ἀποὶὶ ἘΒπον ἀἸἀθμι Βἰδιογίαπι ἱπιροῦ[θοιαπι γ6- 

Π4α 586. ΟΥΘΟ Πη118., θη] 4 16 4ΆΘΘΙΊΠη118. σα πὶ Ρ6ΓΡ ἰδ. 811 
ΔΠΠΟΓΡᾺΠῚ 56 }16Π| ἢ αϊσ ΤῸ πΠΙῸ6 Ορογᾶηι ἀδαϊδϑεῖ, 40 8ηι-π 

Ὠδιη 8|18 1.9. ὨΪδῚ ΠΌδ81 ΕἸ ΧΙ πη 18., οδαβαηγ 88 118 σγᾶν 6 ΠῚ 
6886 Ῥαΐθηη18, ἥτιὰθ Θὰπὶ ἀοἰουγ θεὶς, ααοτηΐπιβ τἀ ἀΡ- 

βοϊνεγοῖ, συοαά ἴδηι Ῥγᾶθοίαρα ᾿πϑεϊ θυ ἡ Νοῦμθ., 8] 

ποῖ ἱπορίμδίο ἀδθοδββίβδαεῖ, οουΐθ δἰΐᾳαο πηοάο 11} 018 819 

αρίατ ἤηθη, ἀεαϊβ8εῖ, αἱ πὰο τὰ ἀεδιπαπὶ., αὐ ΠΕ ΠΟ 

Ἰά ἀϊνίπαγα ροβϑιὶ ὁ Αἰἴαὰθ δἰϊδη ροβίθυϊου: ρ8.8 ΘΟΓᾺΠΙ 

ταυτὸ Τ1Π118 δἰ πηδία δϑ[. 4υ δι Ρ.]Ογ. ΪΝὸοπ 80} 811} ΘΏ1 11, 

αυοά ἴᾶπι ΔΡ 41118 οὐ δθυνδίυ μι δὶ, ὉΠ πλ118. ΠΠΠ 6} Ομ ]-- 

Ῥὰ5 σαγοῦ ογδιϊοηῖθη8, 488 ἰδ Παρθοη 888 ρα εγαὺ 

ὀρρογίῃ 88 : 564 απ ἴῃ ῬΓΙΟΥΙΡῈ5 αυϊπααθ {ἰὴ ν]5 ΓαΡῸ 
Ἰοοὶ γϑρειϊδηὶϊαν, αἱ ποι, αποιηδανηοάμπμιν πῃ οοὐ οἰ 5 

ΒουῚριΪ Ἰεσαπίαν, θ6π6 σοη ογιηδιὶ ἀἸοδηΐαν, 1δ τ ἴῃ 86Χ- 
ἰο, εὖ τπ]10 ΠΙδρ]5. 1 864 η 08. 110 018 8818. ΠΤ 8 
εϑὲ δου ἰΟΘΟΥΏ ΠΠΠΊΘΙ 8, 4] ΘΟΓΥΘΟΙΟΠΘ ΘροΡα ψ1- 

ἀεηίον, εἴ ἴῃ 4υΐθα5 ἰδθηθη σού ο65 εἰΐαμ 11, ααῖθι5 μ]α-- 

γααπὶ ἰγί θα θνε ποίου δ ι18. ρυὶ 8. ΘΟΠϑ ΘΝ Π1115, 1 80 υ]- 

ῬΡίυτα Ῥᾶγππι ἀρία Ομ ΒΘὨ ΓΙ ϊ. Οὐοά ᾳυοιπούο Αἰ 6: 

ἜΧΡ ἰοᾶν 6 ΡΟϑϑ 118, ΠΏΔΤ 81 μ860 6Χ ρϑᾶυΐθ ᾿ρβ᾽ 8 80 }1- 
Ῥίου!8 ψ 8 6586, δἴφπ πῦπο ρΡοβίγθιηδϑ ψϑὶ δεργοίϊβηϊθηι 

(οὗ, Μάαδχοο]]. δ. 44,) βου ρβῖ556., ν δὶ πὸπ 1ἰϑυιπὶ Πρ θη ον 

φδυ!ορίββθ, οπμηΐηο σ᾽ τατ' πιδια τ Ὁ] Εἰ πιδ αὶ Ορϑυὶ ἢ 86-- 

γηον 1886 βἰαιαϊηλι8 ἡ Οὐδηο δυΐθπι τπουίμιι5 δἰῖ,. ᾿ρπο- 

ΤΑΙ 8. 8566 51 δὰ βαχασιηἰα βοθρίθμι νοὶ οοΐο 808 Π8- 

ἴα δ βίου δε νεγῈ σοι ροηΘηάδη 80 θ881588, 86 ϑᾶπα 

δαΐεπι ρει Ποϊθηάδπι μαὰὰ οχίριαο ἐθπιροῦΘ Οριιβ ΒΑ) 1886 

γτερυϊανογίπηϑ: 81] ργδθίθγθα θη περ θχθυῖπηι8,) αυοὰ 

Ὅν. 6}}, δ. 8ὅ0. ε Ρναχίρμδηθ θοοθῖ, δὰπὶ Ῥοϑὲ ΔΡΌΠοΙδὶ, 
4αθμι Μαοθάομαμι γαροπ), ἀοοίογιτα Βουαλ τα Ραἰμ ΟΠ], 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΤΌΜ δυῦμ ΤΒΆΟΤΑΥΙΤ. ὅι 

αὖ 'ρ88 Τπυογάϊάθ ΠῚ, 100. ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΔ[ΠΠ1; 6858 ΠΘΙΊΟ 
ἀπθῖϊδι, ἀθιιαπῃ πιογίθμι, 4παπὶ ὨΙοάογιϑ 1]. ΧΙΥ͂. ο. ὅ7: 

δα ΟἸγρ. ΧΟΝ. ἃ. 1. 8. 8. 400. ἃ. ΟἸγ. γδξογι, 581 δα- 

γηϊσα ποῖα. Θχοϊΐαθθα (αὐ 11}1} ἀἸοαπαι5. ἀ(6. ΥΡΌ ἢ ἐφ 

δ Ββαπᾷ οοὨϊδπη θη 5, ααῖθι5 Ποά νγ 18 δα Αδίηδε εσπι- 

Ριϊομϊ, 4π26. Ὁ]. ΧΟΥΙ, 1. [Ὁ1}, Βα ρθυβε [6]. ἔιι1556. Ἔχ 

ἯΙ, τ18, ἀδηποπβίνασθ δία 111}: πὸ Βλα] τπ ΤΘρΡαρΉΑὈ1-- 

Τὴὰ5 119 ν 118. ἀοο 15. αἰ δυμπὶ οοἰοσιηΐα ἴῈ 6 8ΠΠ08 ν]π- 

χίθ86. δἰαία πὶ. Νερηρθηΐ8 ραν Μαγοθ!] 58. δ. 564, 

ἀϊοῖτ, δια αἱτα φαϊηαυαρίπΐα Δ ΠῸ8 Πδέ ΠῚ να πὶ ΠῊ 1556. 

δὲ Ἰοοο, απὸ οσοιθυ!, πίον νϑίθυεϑ εὐδὶ δοῃίθηίϊο. 
ΑἸ δαῖτα οαπὶ Αἰ θηΐβ. Αἰ ἴῃ ΤΠγδοῖα, 8111 ἴῃ Αροϊ]α 

(ἰἰϊὰ Αρο!]]οά. Ομγομ. ἰδβίθ ϑίθρμδμη. ΒγΖ. 8, ν. Παρπά- 

ρων). 8411 ἴῃ [ἰ8}184, νϑὶ ἀδοθβϑίθβθ. γ 6] β8θρ.] Π} 6886 

οομ απ ον. ΟἹ, ΜίάγοΕ]], δ. ὅ1, 544. [Πα δγὰ οἱ Αθο- 

Ἰατι Ρ]αη6 τ ΘΙ ἄδηι 6886 ραἰοὶ. ᾿ΓΠγδοίδιη ργϑοία]6- 

ταθύὶ ρ]ευῖαιιθ γθοθη ογ 65. Ῥγορίθν. δαοίονἑαϊθπι Ζορυτιὶ 
εἱ Οὐδῖρρι, ΤΒυον 1185 δϑαπαίαχη (Π]ΟΠν 8. μὲσ. δά“7,), 

401 μδηο βεηϊθπέϊα πα Ργοροϑαϊββθηῖ, 866 Ἰοοὺβ Μδϑγοε!]!, 

ξ. 55. ἀοργυανϑίιιβ δῖ: Π8ΠῚ ρϑιϊο πὶ ὅ. 52. ὈΙ αν παμι 

ὥορυυο πϊχιπὶ Ἡδγγανηῦ σομ θη 1556, ἘΠπυογάϊάδθη Αἰμδ- 
Π18 νἱοδηΐα τἸπουΐθ ΞΡ] ἴθι 6586: ἀπ46 ἰδ 1π Δ] [6 ΓῸ 

ἴοοο ριῸ ἐν Θρῴάκῃ ἰοσοπάυτῃ νἹάείασ ἐν ᾿Αττικῇ. δ πιο- 
ἀο οἱ οϑιι8ῖ8 του 15 Ῥυδεῖθι εα, 4886 6 νϑγΡ]8 βιαίῳ ϑανάτῳ 

568 βίᾳ ἀποϑανεῖν (ΜᾶτοΕ}!. ]. 1.) αἴᾳαθ δολοφονεῖσϑαι (Ραμ- 
88:.} ΘΟΏΙΪΟΙ ροβϑηΐ, ΠΪΉ1] 801 Π|118, ΘΘΡΌ] Ια 60} ΠῚ 6856 ΠῚ 
Ῥαϊνῖα 6 Ῥϑιϑαηϊαα 4046 νΘΥΡ15 ΘΟ] ΘΡΘΥ 8. δῖ μνῆμα 
εἰϊατη χενοτάφιον 55} ἤσατα ροβϑεί. ϑεὰ βεδηη8ὶ Ῥαιιβἃ-- 
ὨΪ88. ὨΪΗ1 ργορϑὶ, ἰδηηθ ἱππὶ ΟὉ ἰδδίεβ δῃίεα εἰἰοῖοϑ, 

ἴππὶ 4αΐα οασδα ΠῸ αἰϊοσίαν, οἂν ΤΠ που ἀἸἀ65 τη ΤΉΓα- 

οἴδτι γον ϑιϑιι5 6888 δχίβιππϑ μη 8 [9 ΡΡΟ ΑΙ ΠΟΥ ὩΟΡὶδ 
φαυϊάθιη δὰ νμεῖαν βθηΐθηθα, 4086 ἴῃ ραίγα δα ΠΊΟΥ- 

ἐπι πὶ δἰαϊαϊ. ΒΘΘΡΌΪΟΓ 1 58] 16} δἴμι8. δῖ 6 ΨΘΙΠ 8|Κν6 
κενοτάφιον οβίοπἀεραίωῦ ΑἸΠΘ ἢ ΡΙῸΡΘ Ρονίββϑ, 486 ἃ 
Ῥαυϑαμπὶα δὲ ἱποοῦίο ἹΠπυονάϊαὶς νἱΐαθ ϑουιρίονο δ. 10, 
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Μοὶ 1465,. ἃ Μάγοι! πο, νῈ] ροί!α5 οἰ8 ΠΡ 1} 118. ΠΟΥ 

ἢ ουτὸῦ νἱἀθίυν δ. 17.» Με]ίγιἀεβ8 ἀρ ρϑ!]δηΐαν, ἴῃ Οοε]6,. 

εἶᾳψιιθ ᾿πδοι]ρία οραπὶ νοῦθὰ βαρνᾶ Ἰαυάδϊα. 

ϑιαίατα δἰαπθ να] τὰ8 ΤΉ ΠΟΥ 1618 ΠΟ Ὀ18 Ἔχ δουρὶ 8 να-- 

τοῦαπι ποῖ ποία διηΐ, ῃἰδὶ ααοᾷ ἀρὰ ΜαγοθὶΠΠτίατη δ. 54. 

Ἰορίμινιβ ἔα 1556 δατη ψα]ΐα σορῚ ΔΡαμ΄ο., οαρίὶξθ νϑσῸ δἰ οδ- 

Ῥ᾿Π118 ᾿π δουΐαπι ἀοβιπθηςθα8: 8564 νὰ] νοῦρὰ ργοχίπηα δ6- 

ἀπ α, αυδε 618 δἰΐδηι το] απ Τα ΘΟΓΡΟΥ 8 Πα Ὀϊ 1 βου ρ 18» 

4848 τοι υἱξ, οΘοην ΘμἸθηἴθηι ἔμ 1588 δ] σῃϊποαηξ, 8815 (0-- 

σογα ροβϑυηΐ, μᾶθς 6 σοπίθοίαγα πιαρῖβ. ἥυδ 6 (ΕΥ 18 

᾿ ἀεβι πη ἢ 116. ῬΤΡΟ 1886. Αἰαπθ 14 οἰΐατα ἀδ8 τα ρὶπ6 δἷα8, 

486 βιρεγεδί, ᾿π]Ἰσυη 88. 

Ῥαυΐον Ὧθ ἱπρθηΐο εἰ που] θιι5. 6118 5ΟΥΡΊΟ 68 ΠΟ 

ταῦϊία ἰταάππξ, εἴ 86 πποπϑηΐ, ᾿Γ6 πὶ τη 8518 6Χ ν]ΐὰ αἴαιιθ 

βουῖρ 8. οἷμ8, 4πὰπι Ἔχ 8}118 ἕο μ 8 γϑρϑίπα νἹἀθηΐαν, 

ἐχοθρίο ἀναυ αθ (φιλοχρηματίας, φιλαργυρίας) ΟΥ̓], 

αποα Ἰρμοία5 νϊδ6 οἴπι8 ἁποῖον ὃ. 7- [π ΘΆΤΩ οοπἔενε, σαϊα 

Δερίμοίδβ ἴοθβμονε ορργεβδίβϑει, ϑεὰ πὶ ἰδοδδιημβ, Μίαν 

ΘΟ Πλαπὶ, 41 ἴρ86 ΤΠπυογαάϊάθηῃ Αδρίπαθ οοιηπιογᾶῖμ 

6856 ἰδία ρβοιπίδιι ἔοθπογα οο]]οοδ888 αἰοὶξ δ. 34.: ἴδτπομ 

μος εἰ νἱϊο πὰ ἄδταδ, ἱτη0 Ορδ8 δ᾽" 60 ἰσῃρθ χη 6 }1π|5 ἴπι- 

Ῥθηβ88 6888 δ} 10] (δ. 30.) βσα βοατῖ; οὖ ἰδοδαπηδ ΘΕΆ ΠῚ, 

Αρμιποπίαμαι (ΡΥΟΡΥ τα Πμ8811. ᾽ῃ ΘΧΘΠΊΡΙΟ Ια αιῖο 18) ΠῸΠ 

Ἰηϊαδίαθ Ῥαίαγε δἰτπι8 ἀἰν} 88: ΟΠΊπῈ ΠῚ μᾶπὸ ΠΑΡΡΑΙ ΟΠ ΘΙ 

δα ΟἸἹονὶ ἈἸ᾿ατα πομ ρδε μου ἰᾶπὶ ϑαρνᾶ ν]αϊμηι8. ΝϑατιΘ 

4111 βου ρίογεβ ῃ8ηῸ δἰ 18 ΔΌΓΙ οαρὶ ἀἸαΐθηι πουτηΐ, 1110 ὩΠῸ 

οΥα οαὐποῖϊ πποτο8 ἰαπἀαπὶ, οἱ Μδυοθ πὶ, τὰ ἤϑη μέτριον 

δαπι Ἀρρθ!!απιῖ8 δ. 26... οομῆνιπδπὶ ἰασϊοίιμα. Θ6α ὧδ 

51 5}}18 δἰαὰ8 νἱγι με! 8. 810 ΙοοῸ: ΠΟ θη ΡΟΡΌΙΙ Τῖϊο 

δἴψαθ [ογία παρ ν]οἰβϑι ἐπ ἀπ68. Ρ8Ό]Ὸ δπὶθ ἀδβογὶρίδθ φααίθ- 

γπ8 δὰπὶ δὰ Πἰβιουίαπι θ6}}} Ῥεϊοροηπθϑίδοὶ ΘΟ βου μι ἀδ}} 

χηρχίτηδ ἰάοπευχα τοἀαϊἀουϊηΐ, ρϑιθίδοϊ δ μλι18. 

Ἐπ᾿ τηυ]ίαγαμι αὐϊάεμη ΤΘΡΓΏΠΙ βΘϑίδ γα πὶ ἔα ἶ886. ΘΌΠῚ 

ἐδβίθαι οουϊδίιιπι, ϑδἰαϊϊπη ἀρρᾶτεῖ. Νά απππὶ ΒΘ] 

ἡποὶρογθῖ, ποἢ ΡΆΘΡ ογᾶὶ ΡῈ] θα Ῥάνιμηι ΘανΔη8 δὲ Δαν Θ 18 
ΓΙ 
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δ ΘΌΡΙ6 τὰ ἀἰοδηατα ῬΥΘΟ 15, δε νὶρ: ἔπη νἹϑτη Ρει- 

Θυκὶ Ρϑε: οἰ η6. πο. β πὶ, δὲ αυτά θη, Πλ ΘΠ }19 σοτρος 

δἰ νεσείτϑ 9. πθαπα 1π αἰθηηο 8 ΤΟΊ Ομ 8 ἀθσοῦθαι, 866 τὰ 
᾿ἃἰς 10 8159: ἴῃ 4πθῈ5. οαγἑαγαίαν, ἴῃ Αἰοα ἴα ΤΠ νδοῖα; 

πΘα4α6 Οὐ προ ἰδ ν 6] Ἰρ ΠΟ 1 αθ τι δίηπιθ ραπραδυϊδίεηαε 
8 ΧΕ Ρ5 Ὀ6ΠΠ1οἷ5. αἰϊθ 5.7). 5886 ρανελην ᾿ρ56. ἀπχ θχεγοι πθχ, 
Ῥανέϊμλ ΘΠ} 118... 6 τορι8. ἀναθοου. ππο: Ρναδογϑΐ, 
ν6] σϑηθῖθ γε] 4]115. πΘοοβϑι ἐλ] 1}118. ΘΟμ τ ποίτ85. πέρι 

ΟὉ οἰν τα 15 5ἴαϊῃ πὶ γ6] νἹοῖμ5 ἱπορίϑη Β μα] γ 6 δίας ἀἰ8. 

βἰπηη]ανε οἱ ἰυναηπῖ8 δἰᾳας, οραἐθη ον Ἴθι 8 ΔΘ ΏΪΑΥῚ οοδοΐαδ, 

56 Πἰθοὺ ἴῃ Προ να τρΆΒΊΪοα » δ᾽ οἷ» ορθβ,. 4,88 ρῬοβϑιομραΐ, 

δι. 4ἴοβ. θεμ  ἤοι18. 5151. ἀδνυϊποίεπος οὐ πυμίϊοβ ππάθευιης 

4.8. αροϊρίθηο5 ἀριββιπναδ. (ΔίαΡΟοΙ!. δι. 20. Παρεῖχε. πολλὰ 

τοῖς ᾿4ϑηναίων στρατιώταις καὶ τοῖς “ἀκεδαιμονίων καὶ πολ- 

λοῖς ἄλλοις. ἵνα ἀπαγγέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ συγγράφειν τὰ 

γενόμενα.) Ἰάθιη γ6 58 πεῆτπθ πταϊΐο ἀθπιη τη ἰδπιρουθ ᾿πέίδγ- 

Ἰεοῖο. Θομϑίσηαν 7, Π6. ΠΙΘΠΙΟΥΆ ΠῚ οἰ 15. ΤΠ ἀρογοηΐ, πΘα 86 

4π86 δηποίαν γί, διαί μι ΘΙ ον αν αἴαιι8 τὰ σα πθι γϑε!-- 

εδἰϊ: 868 Ρίαταϑ ΔΏΠΟ8. ῬΓΔθίθυ "6. ΡΘΙ] μα ᾿ρβιπι. ΘΟ 11-- 

Ῥοηϊ, αἰᾳαθ ΟἸΠ Πα 1Δ ΔΠ1Π1Ο5 568 1068 δἱ δοίουτ τὰ οδι-- 

888 δίατιθ δνθηΐτβ ἃρουιίονα βθρὶ νο]μξ, ρα αβη αδὴν α}{1-- 

Ὠ7Δ ΤΠ πιϑαπι ΟΡΘΙῚ δἀιηονογεῖ, Νίαχίπιθ δαΐθηι ργοίαϊς 

εἰ δα 8 παι, Ιἕαᾳαο ἀμοῦθμ8 τχοα β: Ῥυϊπιιμα ηυΐα 510 [αοα]-- 
ἴὰ8. οἱ γαῖ, οἰΐδηι εὰγ 486 ῬεΕΪοροπη 81 48 βορὰ σϑϑί 
ΘΑΓΠΙΠΠ 16. οδιι818 ὨΔΡ ΤΑ δηΐ, ΟΟΡΠΟΒΟΘΏΟΙ, “πα. τη 11 

δουύαπι ἰπὶ ΤΠΡδοίδτα. νϑηϊγεπὶ δοχυπηαθθ σομπϑιδί απ 6 

Ἰρεῦθ αἱ ροββεί, φμῃοὰ Αἰ μθηΐβ8 νερβδηὶὶ ἤθη σοπιϊρίβδοῖ; 
ἴππη ααίϑ, Δ 0] 8. Οπλπ 6 Ῥν αι δι απ ἜΧΌΘΡ 6 ροϊεγαΐ, 
ααθα Ρδίν]α 6 ἃ Π10ι 1 λι 1185, 41] ρ898115. ἰά 6 Πδθο τη6-- 

τηουῖα ΘΠ Ποϊουμπ., αάθι5. ΡΥ 118 ΡῈ οἶνε8 αἰϊδοίι5 ογδΐ, 

ἰει ρογαγεῖι", ἤλν. αἰνὰ δαϊθῃ} 118 ΘΙ 5111. 4}- 

ἰθὺ ψϑάϊ 51 ραί δι δυιοίου., φπδηαιαπι αν 8, οἱ 6886. 
64 πὲ Βαθὸ ἰθι ρου αι ορρογιπηϊζα8, 14. οἰΐαηχ δἰ ηλὶ 

ἄοί68. δαπι δαἀϊανθυμμῖ, τι γοναὶ ἀἴοογο δ ροϑδοὶ δὲ νε]]εὶ, 

Βναὲ δηλ ψΘΡΙΤα [18 ΔΠΙΘΠ 1851 γι. ( φιλαλήϑης ΜΡΟΕ]]. 
“Τλπιογά, 1. α 
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ξ. “6.}, Ααἰφαθ πιθηϊδπι 1ἰὰ δ χουίανη παΡεραὶ, ὑΐ, ῬῈῈΥῚ 
408 εἰ 4105 (16 σϑιιδ18 γ68 Πηρθυθηίαν, οἱ 4ποηοῦο νεγᾶ 

ἃ ἴαϊοῖς ἀἰβοαυπεηθα δϑβθηΐ, θ6η6 ποβϑεῖ, δἴαθ 80 ΟΠ] 

5Ὸ ρου  οπθ οαϑθιεῖ. 5101 δηΐπὰ ΠΟΟΙ ΘΟὨ 51] πη [α]1886 αἴ: 
Βυπιαῖ, οὐ ποπ 2. απᾶθ 6. πο} Πρ δὲ διά νβδεῦ. πϑαὰθ οἵους 

ἰρβε ἀο 115 ᾿μαϊοαββοῖ, 684 4 δε ἴρ58 ᾿π| ον Γεἰβϑθὶ, εἴ χυιαδ 
ΟΧ 81118 οοπηρογία Ῥοϑβὲ δοοιγαίδυη (8.151 {Οὐ 6 1 νΈΓα 6586 
ἰα τε]! εχίθϑεῖ, δαὶ δομϑίρηαγει, 1,4. ΟΕ Ὀίοι. Η. Ρ. 852: 

(Οὐκ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων τὸς πράξεις συντυϑεὶς, 

ἀλλ᾿ οἷς μὲν αὐτὸς παρῆν, ἐξ ἐμπειρίας , ὧν δ᾽ ἀπελείφϑη διὰ 

τὴν φυγὴν, παρὰ. τῶν ἄριστα γιγνωσκόντων πυνϑανόμενος.) 
ΠῚ νόγο τϑῸ ἴ8. οαππι ἀΠΠ οὐ] Π 15 ΠΤ οατιδτατι 6558 ἀπὶς- 
τιδάνογεϊς, ααῦμα, 4 τόθυι5 Ἰη ον Γαϊσϑδηΐ, ποῖ οδ δίῃ 

ἐς 118. ἀἰοονθηῖ, 5866 δἷοιὶ ααίδαας δόυασα γδοον αρεΐαν, 

ψεὶ οἰϊατα αἰ ονα Γαΐ ἕανέγοι. 1. 22. Εο ἡηπαρὶθ 5101 

τοῖ σίου! ἀπ χιϊ, σ 50 ΑΕ Θπΐθη888,, 56 οἰΐδηη Ῥε]ο-- 

Ῥομμθβῖοϑ 46 ΤῈ θῈ18' ΒΘ δι ἰδ ΘΟΏ5Ό]ΘΡ6, Ὗς ο6, (ΑἀΔά. Μαν- 

5611. δ. 21, Ζητητέον δὲ, διὰ τί καὶ “ακεδαιμονίοις παρεῖχε 

χρήματα καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿“ϑηναίοις μύνοις διδόναι, καὶ παρ᾽ 

ἐκείνων μανϑάνειν; καὶ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς 

ἄλλοις παρεῖχε" σκοπὸς γὰρ ἦν αὐτῷ, τὴν ἀλήϑειαν τῶν πρα- 
γμάτων συγγράψαι εἴθ.) Νεῆιθ ψὉ]ΡῚ βθυτη ΟΠ] θ 5. Ὡδατ8 

Ῥορίϊβ χπᾶρπαῖι Πα Θπι 6886 Ἰαἀϊοαῖς: ΠΠππΔ ΘμΪ ΠῚ ΠΟΙ ΘΧ- 

Ῥ᾽ογαρθ.  ἡτπᾶ8 ΠϑΡΤΑΥ δα)" (οὗ ὄνϑρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν 

προγεγενημένων ἀβασανίστως παρ’ ἀλλήλων δέχονται, εἰ ὦτα- 

χαΐπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληϑείας, καὶ ἐπὶ τὰ 
ἕτοιμα μᾶλλον τρέπονται 1, 30.), νδίογα δ Π} Δ }1 (1, 21.) οἱ 

ΓΑθι}15. ἀο] οι δυ (1, 22.)5 ΠῸ8. οὐπηΐα τπᾶϊοῦα οἱ 5016 Π6]- 

ἀϊούα σά θρα (ἐπὶ τὸ μεῖζον χοσμεῖν 1, 421.).. Ποο {ρα 
δἴϊαι Ἠοιπεγο ([, 10.). δἴαπα ΘΒ 0 ἢ Πΐτι5 βου ρίου 8, 
4α δι 4}11 δ ΟΡ ΡῈ οο]θαηΐ, «ποῖον! α! διὰ 11} ΠΙΒ ΟΥ̓ 810] 

π0.} πᾶσ ηδγα ὙἸ ΘυΪ 8815. ᾿ππα]Ὲ (Ὅμηρος εἴ τῳ ἵκανὸς τε- 

κμηριῶσαι 1, 9. 86ἃ. 11, 41.). 1ἴὰ πὸ Ποιοσοὶϊ φαίϊάδαι οἱ 
ἸΟροριδρ] ον ν ἴα διιπὴ ἸΑ ι1556, ἰ8 ΠῚ ΒΡ Τα ΡΘΓΒΡΕΧΙ Π108. 

Ῥοιίαϑ ἰσίτων τ68. ἰρβᾶβ βῖνο ἔδοία αυδθάαι (αὐτὰ τὰ ἔργα) 
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4τιαπι δἰ αιϑηιοα! βου Ἰρίοναπι ἐθδιϊπιοηναι ἴῃ ὈΓΙ 85 ΓΘΡι5 

ςοπδιἀεγαμπάα οθπϑβεὶ (οἢ, νας, Αὐ μΙβ8[. Ρ. 264.): αἴᾳὰθ 

ἰΐᾳ ορὶτ ἴῃ βου θοπο. Ρυοοθμηἷο,, ΡΕΟΟυ 4818 8 Π16}, δἰ ἰδ πὶ 

δὰ, 4υΐδιιθ ἰρβ8 88 81, ἱπάϊοῖα δἰ αυτά ΠΑ ΠΟ Π18. Πἰο 

ΜΠ Ὸ τϑηψαογε (ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς πα- 

λαιὰ εἶναι, φιαξεπιιϑ χιΐαίοηι νεέθγα 6886 ροϑϑμηέ ἱ, 21) 

εἰ εχ ρυδεβθῃὶ αὐ ίπτι βίας δὶ 418 6 ρυαθίθυ 8. ἴθ πηρο- 

τίδιιβ σοπϊδοίπσ δια [δοϊαΐ, ρΡΓΟμ τ Πι 6] 6558 ἜΡγορθτῃ (Ϊ, 10.}» 

ἘΠαΒπΙοαῚ ρίξαν βουιρίουθμι 4αἰ8 ποὰ νἱ δὲ οΥ 51} Πἰϑὲον ]- 

οΆ ΠῚ ἜΧΘΓΟἶ886, δἰ ιβα8 ἀπ 4] 551 παι πὶ ΠΟ δο᾽ τὰ δραὰ 

Ονδεοοβ, βοή εἰΐαπι δὶ σε! ]ιο8. ῬΡΟρΌ]Ο8. σομ θη δ μγ αν, 

ἜΧΘΠΊΡ αν οβ86 ἢ [Ιἀδιπη!6. 60 πηᾶρὶ8 ἰδ δι 8 Θδῖ, 6400 

πιδσὶ5 μᾶθο σορί 8 1 γιὸ 118, 4.1} 15. νΊχ], ἰθιηρουῖθι5 

οοπίγανία δυαῖς ἡη486 πθηπ6 ἃπῖθ δα πὶ 4156 1811 118 80}1- 

Ῥβὶε, πϑάῖιθ αὶ ρον ᾿οπριι ἰθ Πρ 0015 δραίτπιπὶ 5εουϊὶ πη, 

ἰβαϊῖ5 εἴπ ἀδϑιϊπιασιιε ναὶ ἰπηϊίανὶ ααϑὶ 8πη1, ΟΕ Ογὐθυζεῦ, 

1.1. Ῥ- 2ο8. Ταϊεπι βου ρίονγθπι ἃΡ ἴγα δὲ βίπα1ο 1} δἰ θι"- 

αἰἴγοβ ΔἸ Θ μι πὶ ἔιῖ856, ἔδο!θ Ἔχϑρθοίαίπι8. 5664 δὰ γϑ [ἃ 

Ἔχ ϑ!!αἱτ, πὲ ρᾶποὶ εἰπὰ δοηιθηΐ, ΠᾺ}}ὰ8 βαραγαῖ, (8 

τεὶ τηδπἰξδϑίααι ἐπα Ἰοϊαγα. Πα Θπια8. βἰϑέϊπι 1Π ῬΓΟΟΘΗΊΙΟ. 

Νδιι “απ 4}1}1 οαλπ 65 Ουαθοὶ βου! ρίοτεϑ ἈΠ 4 1551Π188 ΓΘ 8 

ῬΟΡΆ ΡΠ 8. ΟΥ ΠῚ ΤᾺ] ΠῚ 1 ΠΊΟ ΠῚ ααχιϑϑοηΐ δἰαὰθ 

οΥπαϑϑθηΐ, ΤΠυογ ἀἸ465 50] 8 ποὰ ἀπθιίαν τε ργοἤίθυῖ, ἀναθ- 

605 οἰϊπι ρἰ αἰαὶ ἔδοῖββθ δἰ ἃ θαυ ]5 Ομ ῃἾη0. π1}}}} (15- 

ΟΓΘΡα 8885) ΘΟΓᾺΠΊΠΙ16 768 ΟΠΒΊΠη68, εἰΐαπῃ "6 11 ἃ βοδὶ!5 τ1}}- 

ἴὰπὶ ἀδεαπίαϊα, ἰθπαΐα αἰαι8 ν ]α ἔμ1586. [τὰ παᾶθο ρϑαοὰ 

οαρίτα ἀπ ϊηιι βίη ατα Ονϑθοῖαθ βίαια ὨῚ πλ6]} 118. ἀθρί ῃραμΐ, 

4αδπὶ 4πᾶ8 τε] αἱ βουϊρίονβϑ ἰπθσν 8. σοΙ απα η δ ι}8 ας εο 

ἐχροϑαθραηῖ. Ουοί ἀαϑπεὶ ἔδοϊ μά απ 5δι1, εἰ 4α ΠΙΟΡΘΥΘ 

μου οοπαῖα ΤΠποΥν 1468 οππηἶθ8 864} 1118. 8 Θ᾽ ΊΟΓΘΠῚ 

86 οβίεπαενϊ!, [δ ῖ [6 ἰμ 6] ΠΠρθιατι8., 81 ποι 80 ππὶ 'π ΤΟ 

αἶπι ρυδθίθυ εἶ εἰ βΆθ]οβ 6 πϑυγαιἰϑ ν νὰ (1ΠΠ10]}18 σορῃοϑοὶ 

4υϑηι ἰπ Ρυδδβθηιῖθι5, 86 Ποὺ δἰΐϑηι θυ βα 6 ατδθοί8, 

τῈ8 οἱϊπὶ ἃ 88 βϑυῖίαβ 861ρ6)}" βου δη .8, να]ὰθ αἸ8ρ11- 

οὐΐσβθ δὲ πιο δου ρίουὶ ποιῆθα φιλοβαρβάρου ἀρυ πομη8}- 
ΟΣ 
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105 σΟμο Π 8586 τπθι πη ΠΘΡ Ἰπῖιι8. 866 1460 εἰΐατι εχ ποο ρτο-- 
οϑηλΐο ῬΓδθϑίδη ]1βδίπηαιη ΓΗ Ογ 15. Ἰπηρθπῖαπι πιὰχίπθ 

ΘΙ ΟΡ ἰᾳσθ πιάϊοαῖαν. ΟἹ. Ἐνθυβ 46 Ῥγοοθῃι. Τῆι. Ῥ. 

10. Οὐειηδαπηοάατῃ δαΐθηι ἴῃ 115, αὰδθ ἀπίθ εἰ8 ὑθη1-- 
Ῥόγα δυθηθγδηΐ, ΟΥΘοῸ5 ᾿Ῥγᾶ6 ὈΔΥΡῈ}18 θη ΘχίοἹ] , ἴα 
γι θ6 110 Ῥοὶοροπηδϑίαοο θα α6 ΑἸΠΘπΙθηϑίτπι πθαῖ8. ῬεΪϊο-- 

Ῥομμ βίου αστα ΟΡ ἀτι8 Θϑὲ. Οὐδπααδπι θη α 1}}} π αχϑὶ- 
ἔπι δα τηϊϑουϑηΐ, 4υοα 81105 ἑητ]οβ πον, τοὶ οοὐϊ-- 

τα Ῥαίνιατι δάθο διὰ σαρεγθηΐ, 1056 η6 βουῖθεηο 4}]-- 

ἄεα δούαχῃ Βοπογθ [6 66. 6 νοΪαϊτ.. Βοριρπαὶ φα!θὴι 
αποάαιππηοᾶο Ἰποθρ 8 ν] 86 οἷ 18 δου] ρίον 6. ά., ἀἰσθηβ: 

Δοκεῖ πολλὰ χαρίζεσϑαι μὲν “Λακεδαιμονίοις, κατηγορεῖν ᾿ δὲ 
᾿Αϑηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. Κοοινϑίων (γὰρ) 

κατηγορούντων, ἢ «Πακεδαιμονίων μεμφομένων, ἢ ΙΜιτυλη- 

γαίων αἰτιωμένων, πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς ᾿Αττικοῖς ἐῤ- 

δύη᾽ καὶ τὰς μὲν νίκας τὰς “ακωνικὰς ἐξῇρε τῷ λόγῳ, τὰς 

δὲ ξυμφορὰς ηὔξησε τὰς ᾿Αττικὰς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. 
Θεὰ πδεὸ οὐπηΐα ρΐϑυιθ βοία. Νϑηι οἱ Αἰμθηϊθηβίαπι ᾿ηἰμ- 

δἴαπι πῃ 590108 ᾿ππρουϊαπι εἰ ἀναγ ϑτα ΡΘρυ θη ἴϊ,, δὲ Τὰ γ 6 

Ἠος ἴδοϊξ; πϑοὸ ἰϑοδὲ δουύτ νυ] αἶθ8, 1π10 88 1 ΟΥ̓Α ΟΠ δ 

{πη θ ον] ον ο1 159. αἰᾷαθ τὰ οὐδι! πα 5 ἰδσαίον παι ΑἰΠ6- 
πἰθηβίαπι 1. 1. εἱ 1. Ὑ]. βροπάϊάς ὄἐχοσπαὶ: πϑὸ δοδάδο- 

ΠἸΟῊΉ15 Πιδρὶ5. ρα γοὶδ, 864 ποθ ἀρρϑὶἰδί βοοογάδβ, 1θμῖο8, 

᾿πιρθυϊτο8, ΡΡΙΒΟΔΡΙΠῚ ΓΘΡΊΙΠΙ Π]Π118 δἰ ἀἰοβοθ ἴ, (0 --- 71.» 

ἀΙΠἼΟ1165 δοοθδϑα αἴααθ ᾿Πμοϑρ ϊαϊο8 1, στ, χ44., βυιβρίοίοβοϑ 
ΠῚ, 859.5 ΠΙΟΥΌ808 δἰαι!6 οἷν 1ΡῈ18 τπο]θβίοβ Π]|, 57., Βιρογ- 

δἰ Π]1ο805 (ΠΠ, 89.)., 846 δουαηὰ νὰ εἰ Ῥϑοσαία, πὲ πο- 
Γαπάδια Ἠεοϊοίδγαμπι οἀδάθιῃ ΕΝ, 80., ρϑβϑίπι χϑοθηβοῖ, 

Οὐιοά 5ἰ νδὶ τλΐητιβ 58 606 ψ6] τηΐπι15 δρονίο ἢϊ, οαϊιδα ἴῃ 
δ αιδογοηα 688, ατιοα ἰθιηροῦΘ Β6}}} ῬΘΙΟΡ Ομ 6βἰδοὶ 1.8-- 

Ὀοἀδθηιομῖ τα] ππ18 απ ατ ΑΙ ΠΘΠΙΘΠ8858 ΘΟΥΓΌΊΡΙΙ Θρδηξ, οἱ ἴῃ 
δοοῖοβ Ρ] θυ πσπηηιι γπο θυ !ου θα ἀἴαιιο θαι δι ΡΡοΡᾶ- 

βαπι. Οἵ, 661}. Μέηιχοϊνδ Ρ. 17. 5824. ἘὈὐΧ(α]1586. δπιίεια 
ῬἘΠαογαϊάθηι Τασοάἀαοι μου απ ψ]οΐου 88, ἰδ] δ ΓΆΤῈ 
ΠϑΙῺ Ῥοβϑὶῖ: βϑα γπαΐα, ἥτι8δ μβᾶϑοὶ διαὶ, πὶ οἰδάθι δὰ 
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ϑρμδοίου αι ̓ π5.]8 τι, ἀοααα Δ] σθηΐθν ἀθβουθῖ. ΑἸπ6- 

ΠἸοπϑ ΠῚ ΨΘΓῸ οαἰ αν ἴθ], αῸΔΠῚ 1π Θ101}18 ἀοσθρθυτηΐ, 

ποιὰ Χορ σογαϊάπι ἃ 60 6586, 8]] ΟΡ δου] ρίογιτα ἀοοθί 

οομϑδηβα5. {τ δαΐοαι πυΐο ᾿ἱποογίθ νἱδο ΠΟΥ 1618. π-- 

οἱοῦῖ 468. παροῦὶ πο μοίεϑί, αμην ἀθοἰὰ5 ἴῃ ΑἸ ΠΘηΙθη- 

565 ᾿υδουπα τα Ἰοαα ταν, ΤαΪητι5 δἰϊαπὶ παπο ἢ άθμ ροβίμ]δ- 

μἱὺ ΠΙομ ν ϑἷα5, 8ἱ ρ- 774. ταϑυποναὶ ΤΠπον 15 διάϑεσιν τῇ 

πατρίδι τῆς φυγῆς μνησικακοῦσαν Εἴ Ρ. 950. 8101} ΤΘΡ6- 

τ. Ηϊο δαΐπι ποι 5ο τη στ πιδμΐα πο Ργοΐα] 1, 566 5101 

ἴρ56 τερυρσηαῖ, 4 Π| Ρ.᾿ 824, 54. ΟὕἼΠ1 Ἰην]41ὰ οἱ δάμ]- 

ἴομα Τ ΠΟΥ 1611 ΑΡϑ 1 1115586 αἴσαὶ, Ἰή4π6 Ρ᾽ανῚθ5 ρΡ6Υ- 

ϑοααδίαν αἴθ ΘΧΘΠΊΡ]18. Ππδίγει. Οἀοντπι ἰδπιθη ἰά, 

ηαυοά χπαχίμιθ ΡΟ ΒΡ θα οΡδῖ., ῬγΘΘίοΠ1811. ΕἸ ΧΘΙΠΠαππῚ 

δπΐπὶ 5πατῃ ΤΠΠΟΥ 1465 Ὀγαντίον, δε ἴα αὐ ΠΌ]Π]} πὶ ἴῃ 416 Π|-- 

4ὰ8π| δοοιιϑαιἰοπθιι δθ6αΐ, πη ἷξ 5 1πΠ10 41 δἰτι8. ἈΠΟ ΟΓῈ5 

ξαογαπὶ, Οἰεοη ἀρπα ΑἸΠδμΐθη865 εἰ ΒυαϑιἊα5 ταΐον 1ἀς6- 

Δαθηποηΐοβθ, εχ 1185 Βαπο ρυδθοΐαγ ἰαπάαι ΤΥ, 81... οἱ Ὁ} 1-- 

4πὸ νἱγιιπι [ΟΥ Εἰδϑί τα πὶ δὲ Β ΓΘ 5511 1110 ΠΟ Ὁ]5 ῬΓΟΡΌΠΙ: 

πα δαΐθτι 4ππ|πὶ δὲ ψΈεΥθ15 ΠΙ, 56. οἱ τερι5, τ|85 ἐδ εὸ 

πᾶῦναῖν ΤΠΪΠΠ5 ΘΟΠηΘημἦδῖ, 581 ΟἿ οαπδα δοίαγῃ αἸοΙς 

ΜΙ ΔΡΟ ΘΠ πιὰ5. δ. 46... ΤΠ] ]οβι8 ῥτοξεοῖο ἴω Πα οΥ ἀἸ 46} 

ποϑίγαμη δῖ, ααὶ μ 1} ΑἸϊαα [6ο]},. ἡπδτα απο ΤῈ 8 1ρ88 

ροϑβίυϊαραι, αἱ 6χ Αὐ]βίορ μη δἰ 8}118 δου! ρέου 8 πο 15-- 

ϑ' πη ΠΔ εδῖ. ΟἸΔΠΙΟΌΓΘΙΙ Α}10] ὃ. 26. ἀρτια Ἰρδαπι Δατοε]], 

οχϑβίαπξς νοῦρα: Εργαφε δ᾽ οὐδ᾽ οὕτω μνησικακῶν τοῖς ᾿4ϑη- 

ναίοις --- εἴγε οὔτε Κλέων παρ᾽ αὐτῷ, οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς 
συμφορᾶς αἴτιος, ἀπέλαυσε λοιδορίας, ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως 

ὀργιξομένου. ϑ64 τ νϑε5 Γαπεϊαινιθηΐο ἀθβιϊ ἀϊαυη φαοα ἀρυά 
Νατο6}}. δ. 18, ἰνδά! Ηδυταρριιθ, αποηΐδηι ἃ ῬΙβ βία 115 
σοηὰβ ἀαχουῖς ΤΗπογάϊ68, ἱπντ θυ ἐππὶ Ἠδγιηοαϊο α- 

486 ΑὙἰδιΟσΊ ΤΟΙΣ, ἀἰοθηΐθ, πομ 1556 δὸ5 ἐγγαπηϊοίἀδ5, 

ϑρά εοἰΐατη Ἠδγοάοίι5 1, 1]. ο, 125. βου δι: Τὰς ᾿Αϑήνας 
οὗτον (οἵ ᾿Αλκμαιωνίδοαι) ἔσαν οἵ ἐλευϑερώσαντες πολλῷ μᾶλ- 

λον ἤπερ “Δομόδιός τε καὶ ᾿Αριστογείτων, ὡς ἐγὼ κρίνω" οἵ 
μὲν γὰρ ἐξηγοίωσαν τοὺς λοιποὺς Πεισιστρατιδέων “Ἱππαρχον 
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ἀποκτείναντες, οὐδέ τι μᾶλλον ἔπαυσαν τοὺς λοιποὺς τυραν- 

γεύοντας. ᾿Αλκμαιωνίδαι δὲ εἰς. Εἰ αυοὰ ὙΠυοΥν 465 ΡΙ- 
δἰδίγαι 1415 σορηδίι8. [1556 εἰἰοιπσ, Π6 ΨΘΡΊ5 116. αα] 6 1} 

6586, 181Π| ΒΌΡΓἃ πο Πα δϑὲ, Ηϊἰς νερὸ δἰϊ8} ΟΟΠ16- 

τοναηθαιη, [ιΐ856.. αἱ ΤΗπογ ἰάθη ΠΡθαμ 5. 46 ταδ]ὶς 
αἰηιθ {νυ δι θτι5. τ ])18. 4181 (6 ψ'"- οἱ θομ8 6 ΓΘ 60}-- 
τοηθογεμπί, 86 ἀαοιηο6ο τ65 ἰδθίαβ “θβου θαυ ροίεβὶ, 8ὶ 
Ὠ1Π11 ἔθεσε δνθηϊδ, (6 4ὰο δἀπτοάαχῃ Ἰδείογιβ ἡ Ναμα νο]α- 
γη1τ|5. ΘΠ} (4 } 16 οΘοηπηροιο Νδηι 8] οορ 85 6} } 1} αἰνρο-- 

οἰβϑί ἤγι πι, ἴῃ 4πὸ ἀγαθοὶ οοπίνα αταθοοβ ρΡασπαραπὶ, θᾶν- 

θα αὐ αἰνόθαὰς Ῥϑυ]δί!η Ορρυϊ μη θμο5. ἀπο θθϑηΐαγ, 

Ῥυ]Ομουν δ 8. ἀνθ 65. ἔπ πα! 8. δνευιθαηίμτ, 586 ΠΟ ]θι5 

ἴῃ οἷν ἐἰαιθ 118 οὐ εἶδ ραν θηίθ8 ἃ Πρ 6υ 8 οοοϊ δηΐων {Π1, ὃ1.), 

ΒΌΡΡ 665 80 8.15 ἀθουαπι δα πιογίουη ΓαρΙ Ρδμΐ 1, ΟἸΩΏ}10 

ΟΠ11168 εἰἰνίπδα αἰ αθ μυσπδηδα ἰ6ρ65 οοπἐθπηπααπίῃν (111, 

8.5, 11, 53.): φαϊά 101 ν465,. αυοα Ἔχ μι]αρδὶ νίσαιϊπ ραίνας 
δὲ νἱνίμ 5. διηδηίεπι ἡ (α]ρα ἰρίιαν ἔθ ρογ αι δέου 1 

εϑ, ποὴ ΤΠποΥ 1615. 81 1π δἰὰ5 Πἰδίουια πο ἩΠ}]18 6. 168 

ἰἸῃσαπήδα σορθυιαηΐαν, ΝΑΠῚ ρ86 βθνοιιβ ααϊά6πὶ [υϊΐ, 
αὐ ἀδοθὶ ντοβ ῬΓΟΡΟ5. ἰδ ΠῚ τ156}}5 ἐθιηρουθιι5. νἱνϑηίθδ, 
ὨΘ406 ἰδηηθη ἱπίαυτι8 ἴῃ ΠΟΙ η68. Ναιη 51 ΠΠ], 82. 5οὺ}- 
ὉΠ, Καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, 

γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνϑρώ- 
πῶν 1, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, 

ὡς ἂν ἕκασται αἷ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνταν 5. τ. λ.» 

παι ἴον αἰχιῖ, φαρά ποπ ΨΕΡΏῚ 511 

δίαι ἰρτίαν δθηϊθηία., ποατι6 σταἰϊδηι 1. Αἰ δΡ ἰΓῸ5 Π6- 
46 οὐἀϊμηι αὐξ δοθυθῖδπι οαάθυα ἴῃ ποδί ΒΟΡΙΡΊΟΓΘΙΙ. 

564 Βἷο νϑυϊαιὶς ἁπτοῦ ἴα ἀοπιατ 14, ἀπο να]ῖ, δἰποϊοὶ, 
δὶ δι ἸαἸΟΙ δου θ., νΑΥΪΔΓ αΠῚ ΓΟΡΓΆ σΟΡΏΪΙο, οἱ 11- 
θελα ον αυϊάδπι βθηϑι8 δἀϊαναηί, Οὐδ ἤαθυπηὶ 88Π6 ἴῃ 
'“ΓΒΌΟΥ 4146, Να αἱ ναῖῖο, ααδ΄ νείθυθπι ἀγδεοογαμι Πὶ- 
διουϊατῃ ρεγβουαἰαῖῃδ εδὲ, 48 Οαϊιδᾶ8. Β6}}} ΘΙ Ορο ἢ ϑίδοὶ 

ἐχροηιί, (8 “ἰδ Ῥορα] 5 δἰ ν 115 Ῥυϊπορῖθα8 ᾿πἶοαὶ, αἴ 

{παι α] 5 ἀρᾷ ον ταθοβ δὲ δα ἰσατν ομνημάπ πὶ 1π 016 πὶ 
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εἰθϑουῖθιε, αἰααθ δα βθχοθηΐα, δοῦα δία 800 116. 1. 6}]-- 
εἴασα ργοσαπέ: 18. δαίίδιῃ 118... 4186 6 δ 1415 ατδεοο- 

γα πὶ ΤΘΡ5 δὲ 1) ῬΥΘΟΘΙΏΪΟ δ Ῥ8851πὶ ΠΠ0νῸ ῥυΐπιο δἰη 8 
εἰΐαι βθοιηο δὲ δοχίο ἐγδα τ, οὰπὶ ἀγαθοθθ Δη ἔα 5 

ΤΊ ΧΙ ΠῚ. 5ΠΔΥΊ ἔἰι18886, δία Ρυδδοϊρπονιπι ροδίδι μη 

εἰ Δ] Ἰουτι πη δου Ρίου 1, τι ΠΟΠΙΘΙ1, 8]]}Ου ΡοείαΓ ΌΤΙ 
(ΠΗ, 29.), Ἠεγοάοίι, Ηδ]]δηϊοὶ, 408 ν εἰ που πηδὲ ν 6] Ὁ]1Ὸ 

χαοκίο ᾿ππη1{, ἔογίαβϑι8 εἴϊϑυη Απίιοοῖ ϑυγνϑοιβαοΐ (νι: 

ΟΕ] εν. ἀ6 βία εἰ οὐἱσίηθ ϑυγαο. ρ. 1Χ. 5644.), ΠΡτοβ 16- 

δῖϑ86; 116 αὰα6 46 Τμνδοῖαθ, Δείο δα αἰηιθ αν Δ Π1Δ6 

εἰ 5101 46 ΡΟρΡῈΙ 5 (!. 11. Εν ΠΙῚ ΕΟ ὟΙ. 1111.) δουῖθιῖ, δα 

δίαιτα οἱ πδέμθ θη ἔδυ ΓΤ ΏΠΤΩ 1πν δδίϊσαγθ δἰ τε 1556: 4186 ἐδ 

οβϑιάϊομθ ΡΙαίαθανα (]. 11.) δὲ ραρηῖβ ἴῃ Θι01Π1α 4] 5486 
ΤΟ Ό.15 Ὀ6]11015 παργαΐ. Δ Ρ 018 ΤΠ} 818 ΡΥ 55: Π 1 {1588 ; 

4086 ἐδ Ρ6ϑΠθηια Αἰ σα ναϑίϑηΐθ δίψα 115 γοη8, απα8 
ἴὰπο ρ]ΘΡΙϑα 16 ἀθουι! 1 81 Πρ 6. Πα] 6 ρον θημθγα νἱά6- 

Ῥαπίμν, 56} {1|,| ΟΥ̓ ΡΟΓΡῚ8Β ἈΠ ΠΊ8Ὼ1 δὲ οἰ 8.1, ΘΠ1η11 160-- 

16 πὶ δὲ ΘΓ ΠϑΙα 8 ΠῚ. απδηίαπι απ δια ἰπτὰ ᾿ΙσϑΡαΐ, 
1Π 4181 ν'5888 ἀοοθηΐ. [1 Ῥοβίγεπιο, “πΟΠΪΒ ΠῚ ΒΕ ΡΟΓΘἐ {1 

ΟΙμΪβ, τϑοϊμῃχ 1 ΕΠ ΟἸ 1 ΠῚΞΧΙΠ6. ΠΠρΕαΙ θη 18, ΟΓΙΠΠΘῺ 
Ὁ 6δὸ ργοριυϊβαὶ, εἰμβαπα 16 Δ] ΟΡ ΘΠ] 86 Π81. πὶ (εοἰαναΐ, 

Ῥϑυϊο εἰ αιπ|5. 8 5]δέθπ τη. (Ομ ἀδυαπα δ Ἰριίαν, 488 

(ἰς οὐ ΔΟῸ 18. ν δέ! 118 δία ΓΘ 18. 1Π150}}18. 50} 11, 1ΠῸ-- 
ΓᾺΠῚ 4 πᾳ 81 Τλ]ἰᾷ δε θαμίαν 11, 8., ἰδῆ δὲ ΓαΓῸ 

μηθ Ομ θη ἔδοϊ!, οἱ ΔΙ] ποὐἸ68 ΠΟ 51Π6 ΤΕΡΓΘΠ ΘΠ δ᾽ 5 

ποίΐβ. Ναη 1, δά. ροδίαιιθη) να δπὶ Θρροβαϊξ, “Ηξει 

Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ, οδίεπαϊτ δια θίσαϊα- 
ἴθι ΟΥΘΟΆ]ΟΡ απ 60, απο 8}11 ποι λοιμόν, 56εἰ λιμόν ἃ νε- 
(θυ 1} 5 ἀἸοέιπι 6556 ρα ϊανουϊαΐ, αἰαᾳὰθ ἔπ ρερρὶὶ: ᾿Ενί- 

κὴῆσε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λοιμὸν εἰρῆσϑαν" οὗ γὰρ ἄν- 
ϑρῶωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο" ἣν δέ γε, οἶμαι, 

ποτὲ ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος, καὶ ξυμ- 
βὴ γενέσϑαι λιμὸν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ἄσονται. ΟἿ, 11,21. 
Οὐαπι ἀπ ῖσαα δἰπὲ οὐδοῦία, 18Π0 1, 126. ᾿ἰπου]θηίο 6 Χ-- 
ἘΠ Ρ0]ο εἰδοϊαγανι, Οασπ δαΐθπι ἰθι15 Ρ νυ Πΐοιι5. δἰξαϊι5 



δ 1. ὈΕ ΒΑΤΙΟΝΒ ΟΥΑ ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΘ 

Θδδθῖ, Τὸ Πελασγιλὸν ἀργὸν ἄμεινον, αἴᾳφαθ ΑΙΠ Ομ Θ865 660, 
4υοα πἰ ΠΟ 118. θο ἰδυυρί αιαι 1 Πα Ια ν εσαηΐ, σ8] 8 1η1-- 

ἰδίθϑ. αν ὲ δοοι 1886 ραίαγοηὶ, ΤΠ αογ 1465, ᾿Εμοί, ἱπααϊῖ, 

δοκεῖ τὸ μαντεῖον τοὐναντίον. ξυμβῆναι ἢ προςεδέχοντο᾽ οὐ γὰρ 

διὰ τὴν παράνομον ἐνοίκησιν αἵ ξυμφοραὶ γενέσϑαι τῇ πόλει, 

ἀλλὰ διὰ τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκήσεως. 1], 1γ. ἘΚΎΥ͂, 

26. 115... 4] ΘΧ να ὐ!ο 118. ΔἸ Πα 1161 ΔἸ πα ϑϑθηΐ, πιῆ ΠΟ, 

αυοα Ῥοἰϊμι Ῥεϊοροη πθϑίδοι μη βορίεπὶ δὲ νἱρίπιϊ δ ππο5 
ἀυγαθδοὶ, σογίο δνϑη β86. (τοῖς ἀπὸ χρησμῶν τι ἰσχυρισαμέ- 

νοῖς μόνον δὴ τοῦτο ἐχυρῶς ξυμβάν) ργομποηιαι. Τα μὰν: 

τικήν τὲ καὶ χρησμοὺς μετ ἐλπίδων λυμαίνεσθαι αἷς Υ, τοβ. 

Θεμπίας ὙΠ, 1, νϑίθα αἰαᾳιιθ δυρανε5. (χρησμολόγους καὶ 

μάντεις) ΑἰΒΘμΙθηδθα ἕαπβίιιι. Ἔχ ρθ Π]ο18. 51 ΟΠ δ. 585- 

οορίδθ. δαὶ} ΒΡΘΡΑΥῈ 1π15818886, ἰάδθοαια τα [6] οἱ ἴδὲ 
διεδία ᾿πν]8δο8. [1886 δου] Ὁ ΡΟρΡα]ο, απ δαΐθηι ρα ἰ-- 

Ἰεμέϊα ΑἸΠ εμ85 Ἰηνβιϑϑθῦ, ἐπουαμί, 41 δαπὶ 4Ὁ ΑΡοἸ π 6 

᾿πιῃλΐβδαπι Δ. Ιἰναγθηϊα δ, 4ἱ ηπ]άθη ἱπθαηΐθ Βεϊΐο [.8- 
ΘΟ Δ ΘΠ]ΟΠ118 86 Δα πο  Θ ἔου 6 ῬΥΓΟ ἢ 518861 1, χ1ὃ.11, 8ά.:; 

564 Τ᾿ ΠΟ 1465 46 ο8}815. ἢ Ό1Π18 ΠΟΥ ΌῚ ποη δυάδι ἀαϊ θη, 

οοΥ δι δϑη θη 1811 ἔΘυΡ , 58 οὐ απὶ δὐτη 1η. ΑΘ ΠΙΟρίὰ ογα- 

αὐ Π, ἀδ. Οὔδα αὐΐεμι εχ δηίταιβ ἐθιηρουΡιι5 ἰἜ εἰ π5- 

ΠΊΟΩῚ τπον 15, 416 ἐθυσϑε τποίἱ 8, 50115 ἀδἔθοί 5 αἰατιδ 

511 Π|Πῦ 15. Θν θη 18. ΡΟΥΘ μίαν, Θὰ ΤΑΙῸ ΓΘ 1ρ88. ΘΟΥΊΡΤΟ- 
θεία (ἔργῳ σπανιώτερον βεβαιούμενα) 1, 25. ρείαί. Οὐδη- 
4αϑι νΘ.Ὸ 1014 611 [88 68 πᾶ οι Ὀ6 110 ΡΘΙοροηη. ἰπνἃ-- 

51888 50.110, 60 πο ψ]ξ ἀγοίαη δ μἀδπὶ εὖ 1 ΘΙ ΏΤΙ 

ΘΑΡΙ. οὐ πος Ρ6110 πϑχιηὶ ΡΥΟΡᾶΡ 6, 866 πιοῦο εἰὐπηο- 
6.6 Ἰδοίουεβ.. 4μο ἰδηιριι8. ΟἿ Τ68. 6 ]}1088 δἰ4 16 ΓΘΡ ΠῚ 
ΡΒ] ]σανα πη. σομη τ 8 [1 0168.. 1 6 οἰϊαπι οἷ 150] 18. τπιᾶ-- 

ἴαγαθ δνϑμία ἰογίθ ἰοῦ 8. πη ΘΓ 116 ἔα1556. οσθηΐ πο 
68, 4186. 4101 1πᾶῖοαὶ, ααατη πο 586 μι} 115, 40] τ6- 

ΤῸΠῚ {αἰ ραν ΠῚ ῬΡΟΑ σία 101 σερθυίθραηὶ Π, 8,., 564 ρ86 
παι οΟὔϑοανθ δα 6Χ οομβίδηιι8 πδίαναθ . Ἰθοιθα8. το- 

ῬΘΕΠ, αἴτια 8οῖθμι ποόνὰθ ἴππᾶθ 80] τὴ ἰθρονα ἀεἤοοῦὸ 

Ροσ868 11, “Ὁ. οἱ ππᾶνῖβ ᾿ππ πα] 106 ΠῚ ΟΧ ἰθυγὰθ ποῖα 6χ-π 
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ΡΙ σα άαπι. 6856 ΠῚ, 89. ἰδίαι. Α(4ς οἰΐδυῃ Ἰοοιην 8 
ἘΣ ]αηα6 ἀδαίο Υ11, 80. χπαχΊΠΊ6 ΤΠ ΘΠΙΟΥ 116} ΟὉ 6, 

4υδθ ῬΙα αν Οἢ 5. 5  Ἴ 1} ΝΝΊΟ, ον 25. 16πὶ 4π86 ἀ6᾽ ἐομἶἐν}- 
Ρὰ5 11, σ9. ἀχρομπηίαν, Τὰ δἰϊατι ΔΘ θῈ}8 Β6]]Π1Ο18. δἰ οἱ-- 

ψΊ θι5. ἀδοβ πὸμ ἱπητη]δοθὶ, ποὸ ἰοαυτίαν 46. δου να} 
ἱπντ 1 νὰ] ἴανογα, αὐ Πεουοδοίαβ, 868 οὔπα ΘΧ ΠΟΠΊΪ-- 

Ἠϊι πὶ Ἰρβοόσατα νοϊπηίαϊθ αἴαιθ ΘΟΠ9811115. ἀογῖναι. Αἀα. 

Οἴει. Τῇπο. οἱ Ἡοροά: Ρ, 45. 3844ᾳ. Νοιπ ΌΠοΥσ δὲ ̓στίαν ἃ 
ψΕΥ 51 111ὑπάϊη6.. απο ΜΙΑΡΘ ἢ πι18 δ. 22. δου, ΑπέγΠο 

ἰδϑίθ πΐθηβ, ΤΠπιου ἀΙἀθηι, ραν αἴα 16 ρΡδθσθρίου θη εἰἶτιβ 

Απαχδϑογαπι, Βαδι πηι 6558 ἄϑεον. ποι 60 888, 400 
Αἰμεηῖβ. ἀἸοο θαι, ἀριιαὶ μ08. ΠΟΙ ΟΥΙΠΏΪΠΙ 6] 6586 ροΐδϑί, 

βοᾷ ἰδπίμμι 6161, ΘΙ ΠΊ4 6. ἃ Βα ρΘΥϑ Π1 06 6 ΔΗ ΘΠ ἔμ1556 

ἰοοίαίαν, ΟΕ 411. Μέχηοινβ ρ. ά. αὐ 4πὲ νἱνίαία δὶ 

ΘΟὨ ΘΙ 8 6885) 4186 ἀπίθα δχροβιίαθ δα πὶ, ΘΠ} ψεγᾶ 
αἰσογα εὐ ΡΟ α1556 δῦ νυ] αἾ556 πὲ 6] } 15] π118. 

Οαρ. 1Π,| ῬὉίχιβθ. Ὑμυογάϊάθπι νετα ἴππὶ 6χ ταρὰς 1ρ518, 
4.85 Ππᾶιχὰΐξ, ἰμηὶ 6Χ Δ) οστπι ΓΟ ΣΙ ΣΉΝ ἐδϑίϊπιο- 

Ὦ115 ΔΡῬΆΤΘΙΒ οβδίθμαϊασ, ϑίπηῃ} το αταπέιν θα, 4086 

ΟΟὨΐτα ἸΠΟΠΘΙῚ Ροββίηξ, οἷ πιᾶχὶπιθ ἦθ πιγίι8. δὲ 

ΟΥΔΙΙΟΩΣθ5. Βαΐὰ5 ΠἸβίουϊοΣ δίᾳφυθ ἄς ιοάοτι δΔὉ 60 

ἀΙβϑθηδὰ αἰδρυΐζδίωτ, 

ΤΙΧ1586 δαΐθηη Θατ γᾶ τι ΡῈῚ 56, βἰφπτάθην ποο ἔδ- 

ΘΕΓῈ οὐ νόϊαι δὲ ροίαϊδ, παίῃγαθ οομβοιαηθαμι δϑὲ, 1ἰὰ 

ἔπ 6 ΣΧ ΤΘΡὰ8. 4185 ἰΘβουρδι1., πὶ 6Χ Αἰ ΟΡ ΌΥ βουιρίο.- 
ΤΏΙ ἰθβεϊ 0115 (δον αν ροίοϑί. 

[ποϊρ᾽πλι5 ἃ 15, 4. ΠΙΆ ΤΠ Π Π11ΠῚ ΟΡΘΡᾺ 6 ρΡοβία- 
ἰαμῖ, Νϑπι 1ρ86 ΠΙομ δία 5... οαΐπ8 ἰεϑεϊπι οι τα πλῦ Π]Ὸ 60 

ΤΩΔΙΟΙ]8 ΤΠΟΙΏ ΘΠ 6ϑὲ, ατ|0 δου ον δα νθυβανίαπι ΤΉποΥ- 
ΟἸἀ18. ἀ}188.568 θχ μι εῖ, Μαοαρτυρεῖται τῷ ἀνδρί, παι Ρ, 8ὃ24.; 

τύχα μὲν ὑπὸ πάντων φιλοσόφων τε καὶ δητόρων, εἰ δὲ μὴ, 

τῶν γε πλείστων, ὅτι τῆς ἀληϑείας --ο πλείστην ἐπονήσατο πρύ- 
υοιᾶν, οὔτε ᾿προςτυϑεὶς τοῖς πράγμασιν οὐδὲν, ὃ μὴ δίκαιον, 



ά2 1, ΠΕ ΚΑΤΙΟΝΕῈ ΟΥΔ ΤΗΠΟΥΡΙΡΕΒ 

οὔτε ἀφαιρῶν, οὐδὲ ἐνεξουσιάζων τῇ γραφῇ κ. τ. Δ. Οοη- 

ϑϑηϊιαηΐ ὑα5ϑὅαι ἔιοία ΠῈ8 » βογρίοτθβ, αἱ Μδγοθ!] ὶ πο- 
πε ρογαηῦν ΑἸ] 6, αὐ Οἴοθνο 1π Βραΐο ο, 83,,, ἃ΄ 400 

γϑγιίτυ φοδέαγιην ριομμποί αἴ" δέποεῦι8 ΔΡΡΘΙΪδῖαν 9 

εἰ ΑΡΒΕμομῖα5 ᾿π ῬΡΟΡΥπμδδ81. 1. }., βίη} δὶ Ἠθγοάοιτιμ 

τοβριοίθηβ, Τίς αὐτῷ, ἡὐδονῖῖ, παραβαλεῖ τὸν “Ἡρόδοτον; 

᾿Αλλ ἐκεῖνος μὲν διηγεῖται πρὸς ἡδονὴν, ὁ δὲ ἀλήϑειαν 

ἅπαντα φϑέγγεται᾽ ὅσον δὴ τὸ πρὸς χάριν τοῦ πρὸς 

ἀλήϑειαν ἔλαττον, τοσοῦτον. ᾿Ηρόδοτος τῶν Θουκυδίδου κα- 

λῶν ἀπολείπεται. ἘΛ 4Ζὰππὶ ἀϊνογβαθ 46 σαρτ5 ΤΠειηϊβίοο] 5 

ἐχϑίαγθμξ πδυγαι μεθ, ΟΥ̓] 115 Ναρος 1 }τογεἰϊαϊ ρμοΐϊ8-- 

σίγαμη οὐ δαϊοπάμπν, Ῥαϊανὶῖ. Μιὰ. Νερ. Τμοιηἶβε. ο. 9. οἵ. 

ΑἸοῖθ. ο. 11. εἰ ΡΙαί. ΤΠεμπιδί, ον 27. ΝΊΒΙΙ Ἰριταν ἔδοϊεπ- 

ἄμπι, αποα Ιοβερ8 οοηίτα Αρίοπθηι ν 6] ὙΠ ον ἀ! 46 η1, 

4πδπαπδη πιαχίπηδ ΟΠ] Πρ ατ ϊα Β] Β[ου 81 ΘΟ 50] ρ5:586 

νἱἀφαίαγ , τπεηάδοὶ! ἃ ΠΟΙ Ώ 1118 ΘΟ 581 οοπίθ 1, (1Πολ- 

λὰ δὲ καὶ Θουκυδίδης ὡς ψευδόμενος ὑπό τινων κατηγορεῖται, 

καίτοι δοκῶν ἀκριβεστάτην καϑ' αὐτὸν ἱστορίαν συγγράφειν.) 

Νϑηι ΙΟϑθρ 5 ̓ἰδίθ οπηπίρ5. Ονδθοὶβ βου!ρίουθιι οὔ γο- 

οἷαι, εἰ νϑύδια ἢἰϑίου 8 πὶ 80 πὶ ἀρι Ππἀαθο8 5608, Πο- 

τηΐπθ5 πιεπύδοθθ, νϑΏ]551ΠΠ|05 οἷ δἰ  1551Π108. ΔΈ ΔΘΙΘΗ-- 

ἄδλτα 6856 βἰαία!. 0 «πίει πο Πάεπὶ πο πιογοίαι, 1ἰ8 

4π886 ἃ ποπ}}}}}5. 46 τπαϊθνοῖο ὙΠπθον ἀ1 15. ἴῃ ρει ναι νεὶ 

ἴῃ (Ἰθοηει δἰΐοσῆπθ δηΐπιο αἸοίϑ αἴσιιδ [Ιη46 οοἸ]δοΐα δγϑηΐ, 

Ἰαῖα Ῥυδθοθάθηϊ οαρθ γο[ αὐα νΊγητιϑ. 

Τἰοεὶ ἰρίϊατ' ἰατι οομ θμρίατὶ Γ68 1ρ885, 485 πδΡρνδΐ 
ὙΠυουἀἴ465, αἰ, μὰ6 δῇ νϑγὰ 80 60 αἰοία 6856 ρυορθῃΐ, 

ἀπο] Πσϑυπτι58. [δ᾽ νεγὸ ρᾶριϊμα αὐ δαυατα πα αναια,, Ρδ}-- 

ἐπὶ αἱ δ᾽ουαμπι βουὶρίοσαι 46 1156 ΠΑΡ ΔΙΙΟΠ68 ΓΘδρῖ- 
εἰεπα τίη οο. Νάαπι 5ῖ γεβ, απ86 ἀδβοῦι δυμίαγ, ἰα165 ϑαπΐ, 

4..8]65 δὲ Ῥοϊμεγαμπὶ ἢι6}1, δὲ [δοίαβ. 6586 ΡῬγορίθυ ἔβιρο- 

γαγα οομιοποπὶ αἰ4πα δα, 4πᾶ6 ἀθίποθρδ βϑεοπία ϑαηΐ, 

ὙΘΥΙϑίγ16 δϑὲ, εἰδὶ δ᾽ απ 6 5 5ρΊοἴο 68. οὐ [ΠῚ (ἰδ 8ου1- 

Ρίον!β 46 ἤοὰ δὲ φυοά ἀυθίϊοθμηθ8. 864. εὰ δυρθίαυτν 

οἰΐατα, δὶ δαθήθῃι σὸ8. 80 4115. δοθεπὶ τποὰο ΠδΡΡΔ ΗΓ, 
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Οὐδηφαδπι Εἷο τηᾶραα σαί! ο 6 Οριι8 δϑί, ΝΠ 5] 56 γ115 

Ἠΐ νἰχϑεαηΐ, πη 6 1ρδ5ὶ Κ6Γ ΠῚ, 4185 γϑίειηΐ, βρϑοίαίο- 

γ85 ἱαουαηὶ, 4πδουιΐαν, 6 4] αβπδπι ἔρμα 08. ΠδτυΑἰϊο-- 

61 58} τΘρειἸθυταἰ. Οὐοά 8ὶ ἔουὶθ δ μάθη Ὠχοιο 5011- 
Ῥίογεμι, 46 οαΐι5 Β66 ἀριαν, ΘΟπϑα] που αηΐ, Ροϑϑαπὶ ἴδη- 

ἴὰπὶ ἰδοέανὶ , μαϊὰ5. ΠΠὈγῸ5 ἃ 88 δοάεπὶ τηοο, 40 ΠΟ, 
Ἰθοίοβ., ἰΐβαᾳιθ ἃποιον θαι ηαδηάαπα ἐνὶ αἴδμι 6556: 8564 
40 Ρ]αν θὰ δἰ σγανιογιιι8 Ὡ8|14 1 δι 1Ρ805 ὩΘΟΘϑβι π61-- 
Ὧ6 Ἰππηοὐῖβ ΤΟΥ χσα ἀποίουραβ δἰ ἰθϑὶ 8. 1151 δα ηΐ, 60 1η8-- 

δἰβ δἰ ΠσΌ]ουαμ, δὶ σοπϑοπίϊπηΐ, βάθη ΟΥΡΈΒΟΕΓ τηδηΐ-- 

ἕοβδίατῃ δοῖ. 866 ἔππο εἰΐδιῃ {{6}15 1116 ΘΟ ΒΘ δ15 6856 66- 
Ὀεαῖ, ἴδοις ραΐθί, Οὔδηι τἰὖ ἴπ ΚΡΔνΊ]5811115. 4 5615 

ἀεί δγασὶ ποπ Ρδ 6 11}, 118 51 ἴῃ γ6 5. τ] 115, αἱ 1ῃ 

ππσδγῸ μα] Πἰ πη 1 ἜΧρθα!οπεβ. ργοϊδοίοσα τι ν 6] οαθδ80- 

γάτα ἴπ ΡΡΌΘ] 18, ἴῃ πιο ο, 410 ΡΌΡΠΘ ΘΟΙΠΏΠΉ1558. (ἸΟΙΓῸΓ, 

εἰ δἰ μα θιι5, ΠΟ ἀδαϑὲ δὲ ἴῃ Π15 αἸβογθρϑηΐ ΠϑΥΓα ]01}68, 

Ἰιος Ἰαπίαμη αθεϑὲ αἱ ἤάευα βοσρίογαμα τη σαὶ, ἀξ 681} 
οἰϊαιη δαροαὶ: πϑηὶ ὨΪΠΉ]18 ἢ ΟἸΏ1Ρ 115 Π]8. ΜΕ] 16 ν]581η118, 

γΌ 15 ΘΟμ5ΘΏ8815 56ΙΏΡ 6" ἀὨΡ] ἰδ ]οθι 1Π]101Ὁ) θα 8. 6Χ ΠΠῸ 

ἕομίες οἴπη 88 ρυ 1586, 4πππὶ (6 118 ἔϑηι νΑΓΙα 81: ΠΟΙ]- 

πὰ οἰ βάθη ἰδ! ρον 5 ᾿π ἀἸοῖα., αὐ, 81 1π4 6 Ρ] 68 ΒΘ ΠΡΟΣ 

ΡΙδιιδ εαάδθμηι θυ αδηΐ, τηΐγϑοα!! ᾿πδίαν Παθθημά πὶ 511, ὉΡὶ 
ἀαίΐθμι αἰἰϑϑθη αηΐ, πονὰ ΟΥὰΡ απ θϑίῖο, Ομ α8η811 60-- 

ΤᾺΠῚ ΠΤ Αἰϊο τη  Χ]Πι6 56] 6 Π68 518 ; 40α ΘΧ ΠΠΔΙΟΓΘ τΏ1- 

Πογονα δἰ ησι]οναιη δὲ Γαου]αὶθ εἰ νοϊαπίαϊθ νϑυα ἀ1οθηαὶ 
ἀππι 101 τὰ πὰ 110] ρροϊ γαῖα δία 8 δχ ᾿ρϑᾶγαη ΠΔΡΓΘΙΙΟ μη] 

παίατα ραιεὶ ἀοΠηϊθηά τι 6886. 
Ηδεο ἰρίταν οπιμΐα ἰᾶται ἰγαηϑίεγ θη ἴῃ ΤΠ ον ἀ1 46. 

Ιπ οὐἶπ5 Πἰδίουα ρυϊμαασα πἰ 81} φαϊδα πηι ρμοΐθυῖ τΘρ θυ 6, 

4αοά ρὲ} 86 ᾿ἱπρνΌ 4 }1}16 81. Ηαΐο ἔαπιθη Ἰπἀΐοῖο αι μη 

οὈδίατε νἱἀθαίαν, ααοά ποππμ}}} πε ΤΙνπογ ἀἰάθηι φυ!άθ μι 

Ομ ιι8. 7γεγέι18 ἀὈδιἸπ 1886. ἀἰοαπξ, ΠοΟ 4110 ἴα γ6 ΡΘυ"ϊ-- 

βεαίϊωγ.. ΘΧαρΡΙογεμαι8. Β65 διαΐ θη ΔΤ Ῥ6Ὶ 86 π.}1|ὸ πποκο 

γΘΥδί ἢ 115. ααπαπι Του αἰ 465. θ᾽αι8 χὴν {}ι18 48 Π1ᾶ-- 

χίιηθ δ νουβείαγ (Μἤδγοοι!. ξ. 48, Ἔστι δὲ τοῖς μύϑοις ἔγαν- 
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τίος χ. τ᾿ .) Ηΐπο ἴῃ ἐχροϑι τόν θ. νεἰθὺῖ5 ΟὙΔΘΟΟΥ τη ἢ1"- 

βἰονίϑθ ἴπι ΡΤΟΟΘΙΩΙΟ, Ὁ] ἰοιϊεδ ΠΥ που ατη  ᾿ΓΟ οσοο- 

ΥΠΠῚ Οσοδβῖ0 δὐαῖ, δὺ8 ΟΠ 5 ΒΡΓΟΝΊ; αἰαὰ8 ΔΙ] αοἱ 165 

τὸ μυϑῶδες ΔἰϊοΓΠπι 5ΟΓΙρίοΓ πὶ ΓΕΡΡ Πθηἦ τ (1, 21. 22,). 
516 οἰίαπι ἴῃ ογδίίοηθ ΠΕΡΙ ἀαππὶ ΠΠΡῈῚ οἱ Ραΐογεϊ 
οαρ5, ἴῃ 4πὸ Ρ6ῈΡ τῆγίμοβ ΑἸ]ο05 1αΐθ νασαγθίαν., αἵ-- 

4 ἀε Ὀγεοπίμπθο εἰ Ἐπποὶρο, Αππδ ΖοηΡι15, ΒΟΥ 15 εἰ 
ΤΠγδοῖρα5 ΡῈ Ὶ ΑἰΠ ΘΠ θη565 ἀθν οὶ! τη ϑη ἔσο Ἐχροπογεῖ, 
αἰ ἔεοογαπὶ Π,.γ8145, ῬΙαίο, Ἰϑοονδίθβ, εἰ Βεσὶ νοϊαΐς ΟΣ 

Αἰιΐσα, παδο οὐ μα Ῥυδείδυηη81:. Αἵ, ἱπααϊππξ, σοη1- 

Ὑπϑιπογανὶ ῬΠδθασοβ (1, 25.), Ργοσπθη,, Ραηάϊοη5 ΗΠ απ, 

Τογθαα αἰαθ Τίνα (Π|, 29.), παρ η]οοιαπι (11|,. 68.) 

αἴψας ΑἸοπιβεοποια (1, 102,}, ΑΙρΡΠΪΑΡ αὶ ἢ]ῖοβ, δὲ δάθοὸ 

Ψαυϊοαπαπι ἕαῦσταμι (Π], 88.) αἴθ Ογοίορεβ εὐ 1.846-- 

δ σομε5 (ΥἹ, 2.) εἰ Ομανυβαϊη ΑΥ̓͂; 24.). Ονανὶβ 88πὸ 

δε 6855 υἱάθίατν δοοιιϑϑέϊο, δ νι ἀθίυν τηούο. Νϑηι 

αἰΐατα τὴν {Π 05 ἴουτο οἱ Ροϊοϑὲ οἱ ἀορεῖ Πἰβιουνίοιβ, 51 ΠῚ 

νίπι απϑηάαιι Πα ρθουν πὶ ἃπΙ π1ο5 ΠΟΤ ΠΏ ΠΙ, Ψ 6} δἰ ατα 

δὶ ασὶϊ 46 δῃ 581 118 ἰθρΟΥθ 5, ὍΡῚ δᾶθρθ νθτὰ Ἀ1- 

δἰογία ἴῃ τυ Π15 τϑοοηαιία δϑί, 564 10] πιδχίηιθ οοΡηϊ- 

ἴα, δῃ 45 εἶς ἰδίου! οαβ᾽ 510 ΠΟΥΪΠ6 αἰ ση55 Πἴο ΘΠῚΠι 

δὲ ρᾶγοθ δίψαθ δὶ ἀθπιμμ, 1] ὨδοαΘββ [88 Τεὶ δὐεβδὲ, τῦγ- 

{π|5. τἰείασ, εἰ 6ὸ5 ψ ] 5: Πρ] οἰἴδν ἂΓ 4165. αἴεσοι {{πι- 

οἶδα, 4ἀθ σομβονῖθρ. Π]δίον, ᾧ. 60.),, νε] (118 81} ΘΟΓΌΙΩ 56: 

5115. 414 νουΐ, φαϊά [α]ϑὶ σοῃεϊπεαπε, ἱπασγεῖ, ἘΠ ἰὰ- 

186 πὶ 56 δχδιθαῖ! Ῥμογαϊ 85. (ἅν ἀναμνησϑῇ τινος πε- 

οιττοῦ, διὰ μὲν τὴν ἀνάγκην λέγει ;" διηγεῖταν δὲ μόνον εἰς γνῶ- 

σιν τῶν ἀκουόντων. Ματοο Πα. δ. 40.) Ναάμα τοὶ ἴῃ [18 ρδὰ- 

οἷβ βοΐαμι ἰοοἱς τῪ [Πϊοαγα Ηἰδίουίδηη δἰ ρὶς, τὰ 46 ῬΗδοα-- 

οἰθὰ5. αἰ μὲ} 4118 ὁοπηπηοιποναῖ, αάδηι ΟΟΥΟΥγ 608 ΓΘ η8- 

ΨΑΠῚ ΘΧΟΘΙΙΟΤ 6 ρ]ουίαϊοβ 6886 κατὰ τὴν τῶν Φαιάκων προέν- 

οἰχησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς ναῦς. γι- 

ἅε5, οὰν Ῥμαθδούχη πιθμϊο ἔδοία 5ἰ[; νἱάεβ εἰϊδυη, ΠοῸ 

Πετὶ Ῥοϊαἶβϑε, δἰϊαύπϑὶ πᾺ}} πἀπαπᾶπι ῬΠαόδοαθ. ἔπθυϊηΐ, 

“αυτα ἄἀθ (ον γαθογατα ορίπϊοπὸ Ηἰο ἀραῖαν. (Θυδιδ 
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50 ῃο αϑὲε8 ποἰδὲ: ως τῶν; Κερκυραίων, οὕτω δοξαζόντων λέ-. 
γει, καὶ οὐχὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ" ἀεὶ γὰρ τὸ μυϑῶδες φεύγει. Οτιδπ-- 

4παμπιὶ αὐἱά ἱπηρθαϊξ, ααομηῖπι8. ΓΟ Ὲ8. (ΟΣ ΡᾺ6 ἴμοο]86, 
ῬΒαθαοθβ πουῃῖηδὶ! ᾽πὶ, δὲ σαὶ. ὨΔΥ8] 1 ορούϑαὶ ἀφάθνιμι 7 
Αἱ Ρνυοοῆθῃ 88 16:1, 818, 1ἢ Ταβοίηἴδι. γτηπίαίαι ποη ἀε06-- 

μαι ργοΐθγυγθ. Ἦοο 81 [ϑοΐιιῃ αἰ χιββοὶ, β8η6 1πορί 8 δββοὶ: 

56 ἃ ροεξὶ 8 ΠΆΡΥ ΑΓ ΠῚ 6558 8 πΔ ΟΡ βοῦν 316 η 1 Ποδῖ, αἴ, 6], 

Ἠμΐα5. [αι] αΘ ποῖ ἴδ σηδγ 8 5ἰἐ, 6 ΤΠαοΥν αἰ 15 φαϊά θα, 

ψου}}]5, Πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ιἐν. ἀηδόνος μνήμῃ 4αυ- 

λιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται.,. δατα ποῺ ἀἰδοαῖ. [ρ56 π|}}]} αἰτιᾷ 
πϑυναῖ, απ 8 ἡ ποα Θν 1586 [Δ 0116. οὐαὶ ροίεβι, Ῥγοοηδην 

Ῥαμάϊομῖ5 Β] απ, πμροῖββε Τεῖοο, Ὀδαῆαπι, ῬΠοοΙ 5 

ὭγΡδπι, ἕπτ ἃ ΤὨγδοῖθιι8 ὁσοπραίδῃ, ἰεπεηι, (αν 8ὰ- 
ἴδτὰ οο πᾶγγθῖ, 1π ργομιία εἰ. ΑἸΠΘΠΙΘ 565 δηἷπὶ σΌΠΙ 

ἰθιρογα 6111} ῬΕ]ορο;μθϑῖδοὶ δι 18] ει, ΤΟΥ15 ΠΙΙ απ, ΤῊγΑ-- 

Ο6 1 7. 8101. ΘΟ ΠΟ]]18 16. ἀπο απ σΠΡΘτΘη , 18 ΠῈ ΠΠΠ τ ΘΧ 

ΤΠ ΔΙΟΡΙΒ5. 6118. ΟἾ ἸάΘ μὴ ΠΟΙΏΘΠ ἔιιϑδθῖ, σα] 10.518 ΑΠΠ- 
ἡἰζαΐδι πὰ ΠΧ1556 σου θη δα πΐ. Οὐοί γοίθ! ]εη5 ϑουιρίου 

Ποϑβίογ δἰδεϊμα Ἱποιριῖ: Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος 
ἀπ ᾿4ϑηνῶν σχόντι γυναῖκα προφήκει ὃ Τήρης οὗτος οὐδὲν, 
οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο᾽ -- ---- Τήρης δὲ, οὔτε τὸ 

αὐτὸ ὄνομα. ἔχων εἰο. ΔΑ ΑἸαρΒ]Π]οομ μι Ῥουτο ἀε αο αν 

οχρϑάϊιομθ Ὁ Αὐρυδοὶοί 8 τὰ ΑἸηΡΒΙ]ΟΟ} 105 βαβοερία.. οὰ- 

18 Οδιβατη ἃ ψΘίθυθ 115 1] Π.10 1.115. πἰῚ 56 16 ΡΟΡῸΪ ΓΘ Ρ6-- 

0, φαᾶραπὶ ΟΥσΟ ἐχροηθμᾶα νυ εραῖιν. ἘΠ᾿ ρου [4-- 
10 ἀμνδεδνω δα αἱϊ βουΐθ, φπδηι οἱ ἔμ 1558. ΠΟῺ 80- 
ἴυτα ἘΠιονα 68. δε εἰϊαπὶ 8111 βου! ρίοσεβ (ν14. 101 ποί.) 

ἀϊοαηῖ. Ὑογαμπι πανγαἰϊοπα 46 Αἰοιπιαθο! Π10}1118 51161-- 

ο Ῥγαθιθυ 58δὶ : ΠΔ 1 (ΘΠ ΠΆΘΗ Ρ6Ὶ. 56 Ὧοπ Αϑανα δϑῖ, 
αἰααθ θαμὰ, ταὐἱϊ ἀσοορὶΐ, σϑῖους θα 1088 8586 η81:ι: Θ0ῃ1- 

Ῥτοθαῖ (λέγεται ---- φασὶ ---- τὰ μὲν οὖν περὶ ᾿«λκμαίωνα τοιαῦτα 

λέγομεν, ἃ παρελάβομεν) ; ἰατιει αἰ 81} δά ργαββδθηίθπι τἜ πὶ 
Ῥευιπδὶ, εἰ βινεεϑϑαὶ, ἃ ποιηΐηθ ἀθϑιἀθνανείασ. Ὑιάρθίαν 

εμΐη δα πιοάο 1ἰεο, αποά ρῥχυῖμ8 ΑἸομηδθο 5. ἔταίγεπι 

ὨΠΕΙΠΟΥΥ̓ ΓΑ , ὩΏΠΟ 519] 60ῖ856, Οὐσπάο γϑτὸ πιομοΐ, 
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ἴμ0 0185 ᾿Π8Ό ΑΓ Π,, 4186 Ὁ ΑΘο]ο. ΠοπΊθη δοοδρο πε, ρὰ- 
ἴᾶτε, ὙΌΪοΔΠΟ ἴῃ Ἠϊεγα ᾿πϑε]α 6585. ΟΒοίπαπι, μας ψυϊσὶ 

ΟρΡ᾿ ΠΟΙ ΘΠῚ οἵ} ρϑιιοῖθ. 1π Ποα νον, ἴρ56 δἰση! ἤοοῖ, δ δης 

νεῦρα, ὅτι τὴν νύκτα φαίνεται (ὴ νῆσος) πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ 

καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν; νο!]Ἱξ ἰρίξαν ραιοίασονα, αὶ πος 

οἷἴ, δἴοιι δὶ Ὑ α] δ πι8. Ορτι8. ἔμ οθ δ ρϑ Ι θθαῖαν. Ογοϊόρες. 
ῬΟΥῸ ποῖ ὩΡβ6|]αἙ Ἠαϊτ5 461 Ορογα5. ΓᾺΡ. 1165. ἀπὸ ὁο]ο 
Ῥγδθάϊῖοθ: 8564 τηοὸ δὺ8 ῥϑυῖ 5 ουϊπδάδεγα 5] ο ἴα δα τ: 
4 1551Π108. 1Π6 0185. ΟΧ βιπιδν, 5101 ἴθ ΠΟ. Π6. ΘΟΥΠ Πὶ 

σθηυ5, ΠΕΟῸΘ τη δ Π|πὸ ἱπατη]στανοεῖπε αἰαὶ απὸ Δοϊθυϊηΐ, 
ποία 6886, Ἰἀδοη 18 οαΐια ΠΡουα τα ἐ[6 115 τ! πααὶ ᾿α641- 
οἷαπι 50 γ 11, (Παλαιότατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς 

χώρας Κύκλωπες καὶ “Ζαιστρυγόνες οἰκῆσαι" ᾿ὧν ἐγὼ οὔτε γέ- 
γος ἔχω εἰπεῖν, οὔτε ὁπόϑεν ἐςῆλϑον, ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν" 
ἀρκείτω δὲ, ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται, καὶ ὡς ἕκαστός πη. γι- 
γνώσκει περὶ αὐτῶν) ἨἩδοο νενο δηϊ υϊ αἴθ 510 1186 ἐγα- 
οἴδη! ποῖ ΠΙοο ρὲ ρ᾽αηθ ρυδθίευγα [466 πὶ ἀδπίαιια ροΐε- 

ταὶ δἰϊαπι ΟἸαυν θα Π| ππθπιοσ αν, δἰααθ ϑᾶπὶ ἀἴοορα ἃ ροα- 

(16. 1η ἔγεῖο ϑ1οῦ]ο ΘΟ] Οοδυ 1, 8] σα! θτ ἀἀἀοθαὶ, φιοπΐαῖι 

ἤος ῥτορίογ απριϑέϊαβ δὲ αμογιώγ πιαγίμεγε ΘΟΥ ΘΙ δι4778 

Ῥοτγτομίοϑιίην 6886έ. ' 

Ηδεο ἀἐ παν 185; βεαα αν ογαΐίοιδδ, απᾶα 460 Ρ]ι- 
ΤΕ8 διηΐ δἱ 410 ᾿οΠσίοσα5., 60 πιϑρὶβ ΠΙῸ 1 ΘΘΠΒΠ ΠῚ ν6- 

Ὠϊα πὶ, ΝΑπι ᾿πβου αἱ 4] 6 1ᾶπὶ ἀπίθ ΤῊ που! ἀθι ἢ - 
τοἀοίτι8 Π]βίουδα ϑι86 ογϑίίοπεβ. ϑεὰ Πα αἱ ὈυανΊον 8 

δαὶ, 118 ΟΠ 115 ΟΥ̓ ΟΣ 158 οαυθηΐ ΟΥ̓ ΔΙ Θη 18 δἰ ἈΠ ΟἿ 15, 

αἴαμπθ σομ Αἰ] ]ΟΠ τ τη δὲ παΥ Αἰ ππἸ Ο]ΔΤῚ1Π| ΡΟ 15 ΠΟΙΏ1-- 

Ὧ6 ἀἴρηδθ δηῖ. ΟἿ, Οσεαζεν, Αὐϑ ἰδίου, Ὁ. 165, ον πη 

ΘΟΠΟΙΟΠ68 δοοηχαΐα8 δὲ ΡΘΥ [θοϊα 8 ποϑίεν" ἢ βου ΟἿ15. ῬΥΠΠ1|8 
ἜΧΒΙΡαϊ, ΟἿ, Μαγ06}}. δ. 58, Ἐδὰ8 διΐοπι ποῖ [ἃ ρΡ͵816, 
αἰ ἃ ΤΠαοΥ 146 βουὶρίαθ ϑιιπΐ, βῖνα νογθα δῖνα Γθ8 'ρϑὰϑ8 

γΘΒΡΙ οἰ Πη118, ΠΑὈΠ 88 6886, Φαδπηδ ἀπο Π 18Π| 6. οΟμρᾶ- 
ΤΑἰΪΟ 6 ΘαΤΊα τ ΟΥΑΙ ΟΠ πὶ, 86 ἀρ ἃ]105 Ἐ]δίογσῸ8. ΘΧ- 

δἰδηΐ, ῬγΌΡΑ}}116 ἢϊ: ἴα ἔχ 6 ἀἰσθμαϊ ροποῦα, ααοα "θαι 

ἦι ομληῖθι δεῖ, ἰηας ὙΠΠοΥ 1418 ὩΡΊα πὸ ̓ πάο θη τοίους 
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ἰὰπι 6Χχ εο, 4υοἋ πὲ} [ἀ 1185 εἰ ζαϊδ τ} 185 Παυα τ ονα- 
ἀϊΟ 11 6818} 0 ΘΧΟΙΡΙΘΠαΪ 5 ἀθηϊαι9 6χ θὸ, 4ποά 6 βογί- 
Ο115. ογΡαϊϊοπθ ἔπη ΌνῚ Ὁ Ατγὶϑϊοίϊθ]α α]1ὰ πο π}]15 ψουθἃ 
Ἰαυἀδηϊαν (νἀ. ΘΚ. δὰ Π|, 55.), οἷαγα ραίει, (Οἱ, Μείον-. 
οἰϊο ἀ6 ΤΙπον 146 π΄ (μοι. ἤοσ. 850... Βογοη, 
γϑυπᾶοο, ἃ. 1σϑϑ,, 86 Θοπηπιθηϊαιϊο ἴεν ἰοὶα ΤὨπογαι- 
ἄδην ογδίου θη ἀορίηριι. Ησο ρουιϊπεὶ Ρ. 184. 8344.) Οὐο- 
χηοῦο ραν Ἰ ΠΟΥ 468, ἀαοπιοάο ἰοΐ 811} νϑίεγες Ηἰ- 
Βίου οἵ, 41 νου 8115 810 51881 11 ᾿πα]σαπίαν, βοίας ογα- 
Του 5 ΠΥ 15. 8118 ἸΠ5ΘΡ ΓΘ ροϊ πε π ἢ 68 βαῖνὰ ἐβῖ, τηο- 

ἀο Παρ ΟΥΑΙ ΟΠ τ πΠ θη δ ἰδ} δομ δυηρ  επγαν. (Με ἰθγ- 
οἴϊο 1. 1. Ρ. 186. 544.) (Ομ Πιδπὶ δηΪπὶ ἐδ 6 ἀξ ἀδβουρεῖο- 
π6 ΠῚ οἰν! δέ πὶ ἕο πιὰ. αἰαπιδ σοπΠποάοση δὲ ἱποομηχηο- 

ον ΠῚ δχ δὰ οὐ θη Πα πη., αὶ Δἀπατη ΒΓΑ ΟΠ  Ὶ πη σθη]] αδἵ-- 

ἥπ6 τποραμι ΘΟ ΘΟ ΤΠ ΟΥι ἀποτπὶ, δι ΘΧΡρΟΒ᾽ ΠΟΘΙ, 
ον Δ] ]1αυ]ἃ 550] ρθη απ δὲ σὰν δὲ “ποιηοᾶο δὶ 5 οἶτι5 
δνθηΐ8 βρθυδηάτι8, γ6] ν]οβ511π οαν ΔΙ] 1 χη 8]6 σϑϑἕατῃ 

5113 ΟΥΗΠΪΠΟ ἸσΊ 1 τ ΘΠ αἰ 065 Πα ἀ δά αμη 416 Του τη γϑι1ο-- 

ὨΪθ 8 ΠΟΠΝΪ απ] 416 ΘΟΉ511|153, ΤΆ]68 τηδα αἰϊσπμεθ ποϑευ 
Πι]δίον οἱ ἰδ] απ 5188 8016 πὲ ργΌξερσθ. Οποά αἰ αοί!ε8 
ἴδοις οἰΐατα ΤΠ πον 1465, τὰ σθππὶ ΤΠ Θπηϊδίοο]β 1, 158,, 
ῬδΡιοἢ 5 11,. 66... ΑἸΟΙΡΙ 6415 Ἱ, 15. Ἰηρϑηΐατα ἀθβουῖθιξ 
εἰ 46 οδιι815 θχροῃϊῖ, οαχ ὈΕ11Π1 οχϊτπ5. ΑἸ Ἰμϑἰθα5. 1η-- 

ἴαυβὶι5 ἔα 11, 65., σὰν ἰοὶ 5θατομθθ πίον Οτδθοοϑ 

ἴπης ογΐϑε βαπὶ ΠῚ, 85. 544.. ᾿ΐθηι 46 νἱ, αάδηη Βιβεῖ- 

δ6 πΠΟΓ68 ἴῃ ἀὐϑαθοουπι οπθνοϊδητία πη Γι σα δου οι 8 
φΟΠΟΙ Ια πάδηι ΠαΡποσπηὶ ΠΥ, δι., εἰ 6 σοῦθαβ, 4.86 1,8-- 

οΘαἀδθι ἢ} }8. οἱ Αἰ θηϊ θη β 5 Ῥᾶοὶθ ἀπιογθη ἰπίθοδυὰπξ 
Υ, ιά4. 8414ᾳ. Ρ᾽θυαπ4 6 ἐδιηθη, πὲ Α}1}} νείερεβ, 46 Πὶβ 
ΟΥ̓ θῈ18 0508 ΠΟΠ.Ϊ 65, ΘΓ απ ἔαοία ὨΔΥΓαπίατ, Ἰοαπθη- 
ἰ68 Ἰαἰγοάποῖ, Ἐπ θέμθ φαΐάδμι ΓΓΙ4ΠΘ, ἰαπὶ νεΐθγο5 
48 ΠῚ γΘΟΘΏ ΓΕΒ, ῬΓῸ ἰθπιροσπιη αϊνοευβιίαϊθ. Ἠαϊα 
δηἶπ, αἶα οἰν]αίεβ 6 ΘΟ Ιου] 18. Ῥυϊποῖραπι δοχιπῖ-- 
416 ΧΟΡΕΙΠΙ, ΔΙ] ΟΟΥΏΠΙ ἃ Π]ΟΔΡα τοσαηἶπν, δἴααδ 
ΘΙ Πα ὨϊΟάο μαι ᾿ἰἴερα5 γα πβίσαηί αν, τ ἀἸσα πὶ δ5ϑθῖ, 8ὶ 



48 1. ΕΚ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟἿΑ ΤΗΌΟΥΡΙΠΕΘ 

415. 46 5θογθίϊβ ΤΕΥ ΠῚ ΟΔΙ1818. 1Π ΘΟΠΒΟΙ ΟὨΪ 115. δοίι}. ἢ π:- 
ϑορεῖ, ααοηίαμι ποθ οὐ πὶ οαρουθὶ ὙθΡ ϑ πε ϊίηε: ὭΣ. 

8ὶ αυδ μΒοάϊο ἃ ρει μοὶρ θα 85, δου ηηι6. ἔμ] αν} .8. οταιϊο-- 

85 ΡΒ] ς 6 λα θη ταν, ποὺ ποιὰ ἥϊ, αὖ νεγα ἀοσραίαν Ρο- 

Ῥαὶι8, 864. υὧἱ σα] ρο οἱ οἰ αἰαν., αἴ 46 τρια ἀϊα ἶπ-- 

αἴοανα οοηϑιθϑοδῖ, ὐ Ρ]αροὶ γερίθυδ; 14.165 δαΐθμι ἔναι-- 

αυ]εμίαβ. οναἰϊομα8. δϑίθυπαθ. οὈ]γιομΐ βαμὶ ἰγδάεμδθ, 

ΑἸλίον γὸ5. 88 μάθεῦρδὶ ἀρὰ νϑίθγθβ, ἴῃ απουῖμ, ΠΡ 6018 τος 

Ῥ18. ῬΆΒ]1ςῖ8 156. 6. ΕἸ Ρά]άμη ααίπαιι ΒΘ ΘὨ 18 Π| διιδ τ Ρ1Ὸ-- 

Πιονὶ μοι, 10] εἰς ΡΘΡῸ8 σιαν 1581 118 ΘΟΥ ΘΠ, ΡΟΡΌΪΟ. νιοα- 

Ὅα [ἀοεθαμΐ ΟΥΆΙΟν 68, πρὸ αιυίρηύδια εὐαὶ, ααρα ααϊάθια 
οαδηΐαμα οἰνιιη 1 ον γα, 46 40.,, 81 Ὡ0Π ῬΆΘΠΟΘ, ἀἰβρα- 
ἰαῖτππι δϑὲ5) ΠΟὴ Ρμοβϑϑβϑῖ σευίθ ἀἰϑρυίανι. ἘδΟΙ 6 Ἰστξν, 118 

ΤΕ ΡΟΙΡῚ8 ΠΙϑέουοὶ ΟΠ] 68 81185 χη ΘΠ 8.101 68 (6 βϑυτηι οδ1-- 

9815 δίαιιθ δυθῃ 8. ΟΥ̓ΔΕΪΟΜ ἢ] 15. ΘΟΙ ΘΠ ἀἃΡ6 Ροϊογαηῖ, 

Οομιθμδιῖο, ΘΏ ΠῚ) 5886 ἤδδο δβὲ, 4ιοε] μὰο γϑίϊοιιθ 8011- 
Ῥοηδι ΠΙβέονια. ἀγϑιηαίϊοαθ ΡΟ Θϑ1 5: ΠΟΥ τα αν, αατιμ 

ῬΘΓβΟπ ἢ Δ δ θη 68 4188] ΟΟ11}18 ΟΘΘΓΠΘΥ 6 ΕΟ 6π|6 σουθᾷ δ-- 

χῖριι5. Ῥουοῖρουθ ΠΟ0Ρ18 υιθθαηλαμ; δὲ ααοά 1τῃ ογαϊϊο 1 θ 15 

Ρίανα ἀϊοθπαϊ, αὐ ἱῇοῖα οἱ ρυαθοίριιθ τηϑῖον ϑΘΥΙΟμἶ5. νἱβ δὲ 

βρίθπάον δα ππίαν: απο ὲ, αὖ ποῖ Ἰθίαμδθ δἰαμυθ ἰδη-- 
συΐάδα βἰην νδίθυαηι, αἴ 88606 ποδὶ νέα, ταθ ἰδ 10 1165, 

864 Δηϊμηα) οοπηπιον απ δία 6] οἰθηΐ.. ϑμ 8] 118 ἰο0π-- 

56. ἴδοι 5. δἰᾳαθ. οἰΐαιι οἷδυϊα5. σΟρ οδ15. ἀἰβραϊαιϊομπίθιϑ 

παΐασα σομποΙ μα, οἰ Βα ἃ 9. 488 ἐπ 115 ΘΡαΐ,, ν]8 εἰ6- 

Ῥίηραπίαν. Μίγαμπι Θ886ὲ ἰρίέαν, Τόσα Ροιμρθίαπι οὗ 

185. ᾿π86 188 ογαί!οη65 ρ] θυ οϑαθθ ΔὨ Ια δε 18 δέου 008 Γο-- 

ῬυΘΘμ͵886., αἰϑὶ ἶο ἴϑπα [οι ΡονῈ ἐν δηθϑοθη 9 ρον δ 5 

ῬΌΒΙΙοαΘ νἱχιββοὶ, Ἠοϊθπμα ροιϊ8 ἰθιηρονα, 4086. ΠδηῸ 

ἴῃ ἰδίου ϊα δου θθηάα τυ ϑιϊουθη Ροβια]ανμηί. ποά δὶ 

ἴατα ναῖρραβ, Τλπιον 4115. ἀθαμ4}18, Θ᾽ 8. ΘΟΠΟΙΟ68 νἱ- 

τὰρονανῖ (Ὀίοη. Ρ. 847.), Βαϊ τδΐαπι πιυάπ8, 40 50}1- 
Ρίαβ δγδηΐ, εἰ αἰτπΐαηι δι πα ἰαγ ἴπὶ 118 Ροϑίξαμι, αἰθρ] Ομ 1856 

Ραϊδη τ οδῖ. Νὴ δὶ δχ αἰίονα ρᾶῦίθ νουῖτα8.. Φαδαια ἴπι 

Ηἰδίουϊα ρυΐηιο ἴοοο. σρθοϊαπίϑην αἰ χΊμλι5.,, ἰαθαϊ 1118. οτὰ-- 

ἰἰομῖ-- 
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εἰομῖθα5 νἀ δίτ", οἰΐαην παΐο πὶ ἱποουαπιοίίο 5αι15 τα δου 

Ῥοϊογαπὶ Πἰβίουϊοὶ,, 81 θαυ  ἱρδὶ 5᾽ σα βοαθαηϊ, πομιοίο 

686 1ἱπ|]οαη 86. ϑϑϑθηΐ, ΡΑΥ ΠῚ δᾶ δ ἀυστηθπέατη δαυτι; 
απ νϑρα Παριΐαθ θραυΐ, ἡ π8 ΠῚ ΡΥΟΧΙΠΊΘ σοπογ πια Βα Πΐ. 

ΘΘΡΥΠΟ ΘΠ ΨΘΙῸ 51 ΠΘΌ]ΟΙ ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟΡΌΤΩ 15 ἐπα ἀπ Φατη [Εἴ8896 

Ὧ6 αἰχουῖθ: ποὺ Θπΐπὶ τιὶ ΟΠ ΠΟΙ ΠΙ πητιπὶ ουαξ, ἴα Ἰδοίου 9 

ῬΙΟΡίθυ τ πη] δ ι αἰ δοϊουυ μη δὲ ἰοὶππ5. ἀἸσθμα] ροπου 8 Εἰ - 
νδυϑιϊαῖο ηι ΑΓ ΠΔ ῬΥΟ δ στ δϑϑοὶ, Θθα 115 Το ππ ρου ΡῈ, 

Ἰοοἱβ δἰαιιθ μου 1} 118 ΟΥ̓ ΔΙ Ι Ομ 65 ἐν! ΒῸ] ροβϑαηΐ, τ] δὲ Ρ 6 

ατο5. Παδιΐαθ βαπῖ: αἰατια οεΐα τ δὰ ἀἴοὶ, αᾳααδ οὐ οαϊη 8 

Βουλπὶ δἰατια ἔοι ΡΟΣ δρία διηὶ (1 πποϊατπ, 6 σοη βου, δΪ- 

ἴον, δ. 58.)», οἱ οὰπὶ 115, 4886 ψϑγα ἀἸοία 6886 βοἰ ΠῚ 8, 

οοπδθη αηῖ, (Οὐδ8 οδ. ΟΏ65. πορίθχοσιιπὲ αϊίεμι Δ} 

ΠΟΠΏΤ}}1 ΠΙϑιουιοἱ, θὰ δά μιθ ΤῊΠΟΥγ 68, ἂὐ ἐοοεθηῖϊ 

Εἰτι5 ΟΥΑΙ ]ΟΠ68.» 31 ΟΠ ΡΑΓΘΠ 1" οἵη Ποο ἰδϑιἱπιοπῖο,, φαοά 

ἴρ86 ἦε 86 δαϊι, 1, 25. Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι, 

ἢ μέλλοντες πολεμήσειν, ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν 
ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχϑέντων διαμνημονεῦσαι ἦν" ἼΝ ὡς 

δ᾽ ἂν ἐδόκουν μοι ἕκαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων 
τὰ δέοντα μάλιστα εἰπεῖν; ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα 
τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, οὔ- 

τως εἴρηται. Ααα. ἀδ οπηπὶ δα φυδοβίίΐοπε Οὐ θαζου, 

Αὐϑ βίου. ρΡ. 2τ. 3464. Μίδ ΠΥ 16 τπαηϊὸνο ἀ ὀονιθτα 1᾿}ἷπ- 

βἴοιγ ῥ. 452. 546. δὲ 88. ΑΥϑ Ηϊδίοι. ὁ, ΧΧ. ΧΧ]. 

Οποά ἰάτηοπ ΤΠπποναϊ65 αἰ γηαῖ, 86 4πδηὰ ΡΥΟΧΙΠΙΘ 

δια 5βθη θηΐίδυα σ ΕΓ αἰ! οἴοΤ τι ΠῚ διοο55556, εἴ σοη στιά σαι 
Ἰοηαθηῖ 1πἀοθηι βοῦν 886, 1 ἀπΡΙ ἢ νοραὶ ΠΙΟη δῖ 5 
Ῥ. 925. 864..5 ἘΠῚ στα ΟΥ̓ΑἸΙΟΠ5, 4πὲ ῬΟΡΙ0] 65. οἱ Πα πὶ ἨῚ 

56 Ἰρᾶπι βθάδνε δίιεεὶ ἰϊ, ὕο. 564., Ῥογοθηβοῖ, Ναπι {ἃ 

οὐ ἶνὶ, Καὶ προςδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἔς με γεγένη- 

ται εἴς. δὲ ἀεϊπάθ 86 ἰρϑιπι ἰαίανα, ᾿Β μοὶ τοιούτῳ ἀνὸρὶ 
ὀργίζεσϑε, ὃς οὐδενὸς οἴομαν ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα 
καὶ ἑρμηνεῦσων ταῦτα Θἴο. Ὥθπ [1Ο}1586 1Ἰπ4 010 ὙΠῸ Ρ] οὶ 
οἴθηϑδ 6. 86 Ῥπυρσαίατο, 81: δρουδίαν 6 ἀηο δογππι ΥἱῸ- 

ται, 41 ΡΟ: τπουέθιτι ΡΘυΙΟ 5 ῬΓΔΟαοσα Ὁ Ὑὶ ρα] θα 6 

1λιογα. ἢ Ὠ 



δ᾽ 

δ0 1. ΠῸΠ ΔΊΤΙΟΝΙΣ Οὐ ΤΗΘΘΟΥΒΘΙΒῈΒ5 

Αἰοπϊθηβίτια, θεὲ μα πδθο χποηϊία οϑϑθηῖ. 864 ῬονΊο]θ,, 

«οὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἢ αὐτὸς ἦγε, αυὶ, 

ὁπόπε αἴσϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει ϑαρσοῦντας, λέ- 

γῶν κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσϑαι᾽ καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως 

ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν, ΤΟΥ ΠΪ ΠΟ ἡτιο ἱπυροηδαὶθ 

λόγῳ μὲν δημοκρατία ἐγίγνετο, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀν- 

δρὸς ἀρχή, δα Βορυϊαπι, 4τιθπι οὐ ΡΥ θϑθι τα πᾶ ]α ἀμ - 

πλαπιὶ Ρίθοῖβδδα νι ερσαῖ, πὶ εχ σοηβιυπιανοῖ. 4015. ΠῸΠ 

βϑθ Ὁ Ραῦ]ο οομβἀθη8. δὲ βι ρ ΥΌ 8. ἀἴοοσα δὲ ροία 586 

εἰ ἀεορυῖθεε ΤᾺ] νῖγοὸ ααϊὰ τηᾶρὶ8 ᾿Π Πρ α ), ΟΠΥΏΪΠΟ 

414 πιαρὶβ τἹἀἸσα! απ οΟρ [Δ ΡῚ ροΐοϑὶ, 4 θδηὶ δἰ ΓΒ ποΥ αἱ- 

68, αὐ βεγὶ οὶ ὈΙΟΩΥ 5188 5 θΘυ το ει οσατη ἔΡΘαΘ ΠΡ Ὲ.5 

(μυρίαις) δον  πιῖς δὲ εἰ α] δι Ἰομ]θ 8 δα ᾿πα θα 8. νουθα ἔδοίπ- 

ἴδπὶ ἱμιτοάαχίθδει ̓  Οποπιοάο πτϊβονραιῖο ππονθηάα δβδβαῖ, 

Ῥτοθ δ ϑοῖθθαῖ, τι ογαϊοε Ῥ]αἰαοοπδίπιι. ἀδοίαγαν: 118 

ἰρίταν διϊδμι Ἰονίου Ιοααθηΐθπι πο ]}18 ρΗὉροπθγαῖ, 8ὶ ψεὶ] 

Ἰῖς 1ἴὰ Ἰοοαῖιι8. δβδοῖ ψῈ] σον θη οἱ [16 ΠῚ ΒΟΥ ΠΙΟΏΘΗΥ 

βογϊρίον 'ρ86 ἰπάίοαββοι, Αἀά. 1ιονθϑααθ ὕχοῦνδ. ἐ. 1Υ. 

Ρ. 557. Αδάιθ νᾶμα 8ππηΐ οδδίθυἃ 7. 186 πὶ δι Ο πα 016 

Βαΐϊὰ8 οὐ αἴ οἢ18 Γορυ  μοπ , οἱ 4ὰδθ βίηρσιία γϑἔαίανε ἰοη- 

σάτα εδὶ. (ΟοὨζευυὶ ροίεϑὶ Ασδοῖτιβ δαὶ οι. Ρ. 925. δὲ 926. 

Νοῖ ππερὶβ ἴῃ Ηδυπιοογα 18 ογαιίοηθ δ Οδηιανὶπᾶθοβ ΥἹ], 

γθ. 544. 8})58ιθπά απ), ἴηι πιο 0. ΟΟΙΠΠΙ ΘΠΟΡΘΙΉΜ8: 

Ἡδνιποον αἴ 65 βΒορίηθθα Πογίαίμ5 δϑὶ Ολιπαυμ608, Ω6 ῬΓΟ- 

Ρίοτθα , αυοά ῬγΟΡΥΙΘ 80}} ΘΥΥΔΟΙ ΒΕ] Δ Ὁ ΔΙμΘηθηβίθιι8: 

γ}ε]]ο νεχϑηΐαν, ποὺ Ὠ181] δὰ 586 ρου πεν οχἰβἐϊπιθηὶ, δά- 

ἀϊι, «Δόγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμετέραν δύναμιν σώζοι τις ἂν, ἔργῳ 

δὲ τὴν αὑτοῦ σωτηρίαν. ΠοΟ 4014 5 Πρ] οἰ 8, απ] π5118-- 

(8) ὨΙοηγ 810 διυιΐΐθπι (Ρ. 9537.} οὐδὲ μειρακίῳ προςῆπον 

ἐπιφώνημα νΙἀδῖιν»} (οπιθηιρίαμά αι δἰΐαπα Ρᾶιιο18. Νῖ6- 
1ογαπα εἰ Αἰμθηϊεηβίαμτα. σο]]οααίπι 1. Υ. ἔπ... αιοά 56- 
Ἠ16] οοητητῖβ. οὐ α Το θ15. 5 δ πον ἃιι5115 δὲ πον ε1- 

(68. υἱ νίγοβ οἰνι αἰϊ5. ῥυϊποῖραεβ. δἰΐαυῃ δαὶ ποὺ ἀἸοθηα] 5 6- 

Ἠ18 ἐΧοο θη πηι, ΟὨΪ μΪ5 θαι ρον 8. 4008 ἰγαρῖοα Ρ06-- 

εἷ5. τη χίπιθ ἤογοραὶ, 1ηβἰριί Βα ἀμ ῖε νἱβ θναΐ, ἰδ} 



ΑΚΟΌΜΕΝΤΟΜΝ οὐῦμ ΤΒΛΑΔΟΤΑΥΤ. ἥὶ 

ἘΧΘΙΉΡΙΟ τποηἶϊο8. ρου πσονεῖ, [Ιἢ απὸ οΟἸ]οαιΐο τη 
τα] ΡΘΡβ νυ σαὶ ΠΙΟΠΥ 5115... 511} 18 ΘΟΓῚ9 41π88 501}1-- 

1, πᾶθο εϑὲ; πορ ἄξοουα ΑἸ ΘΙ Ε865 18.186 Ἰηΐθυ ρᾶ-- 

ΤῈΒ 801 {πὶ βία 616, οἱ τι ΠΕ] ΟΡ 68 ροϊθμ ον θῈ18 ραγδδηϊῖ, 

Ροβέμϊανθ, αἰᾳιιθ νἹο] θη οἰ ἀνδυλ δα ΙΘρθπ ἰμν ΘΠ ΘΓ: 

Πδ τη 51 βᾶσ δ οἷν Ἰ[8 18 πο] 6, 4π|8168 ΜῈ} Γπουαηξ, Πο-- 
μδϑὶῖ δίῃ ἀ]οδϑὶ ἔ]8δθηΐ, 46 ΑἸΠθμἰθμδι 5, 4] Ορι μη ῖ8 16-- 
σἰθὰ8 151 δβϑϑεπὶ, Ιἄθὰ μαυα ἀπὉ16 δἰαὶι θη χη 6556... Ὁ 

ψ ραν Αἰ ΘΠ] ΘΉΒ1 11 ΒΟΥ πὰ δίδο οπρΙ πὶ, τὶ πολ χη6-- 
Τα ΠΡ ΒΌΡΟΘΓΌΪΔ 6), 4118 ΟἸΠ1168 800 108 ἐρδοίδναΐ, ΠΟ 116-- 

τα ΘΙ δ θυ 86, 48 ΠΙΟΧ ἴῃ 1Ρ808 ΜΕ]Ϊο8, πᾶ ΡΥΠι8 

ἴῃ δοϊοηδθοβ δηΙΠΠ δ νου θαι, ΘΟΓΡΆΙΏΠ16 ΟΠΙΠΪ ἢ 806-- 
Ἰδυμηὶ, δα ααδα σοιημη θη α ἀΠογ πδ [0158 δὲ Εἰ ν ἰαυιααι 
οαρίάο δἰϊαιπι μλ 18 56 η18 ΡΘυ μιν, Ηδδο 88η6 η6 ἰρβᾶἃ 
αυϊάοπι ἀθοεραμὶ Ονδεοοβ αἰσαθ ΑἰΠθῃθη865, δὲ ἰδ θα 
Ἴδοία, τὐ 114 ἀϊοία δα ῃΐ. διθηα]αΐᾳ 8 ορρονίμῃ 88 τοὶ δὐ- 
εγαΐ. Ὑἱά. Αοδο. δ Πίοη. Ρ. 910, 844. 851 δαΐθιῃ, αποά 
ἸΡΘΌΙ Οὐ ἿταἸηὶ νϑΡε ΒΟΥ 11 ΠΙομ γ 518, ΡΌρΠεΡ νἱ6- 
ἰὰν οασὰ Αἰ θη θιβίτι μη. ΠΡ ΘηΪΟ. απο! Ποιηΐμε8 ἀρουία 

806 “εβιαιοβ. ἀϊοαὶ δ αἰν!παιϊοποι δἰ ογϑοῦΐα 58 σοη- 

ἴενσθ. 486 ἔμ ῖ]8 βρὲ ρεγάδπι (6. ιοϑ,): μ]θθθμα 4υϊά δι 

ὩΟῊ ἴα 86 Π81556 γϑοία ρυϊαὶ σΘη501} ἰδία. ἘἾ11556 [δι 6 111-- 

ἴδν ΑἸ θη η865 ρυδθίθν ΤΠ μον αἰ θη} δἰϊθ ἢ} 8]108, αὶ 810 

᾿ααἸοανδηΐ, οἷ πδροϑ ἡ Οποα 81 ἔμ, 1 οΟἸ]οηπῖο, φαοᾷ 

ἃ θα] θα 8118} Ψ]Γ15. ᾿ΠΠ81Ππιΐ πὶ 511, ΠΟῺῊ ϑἰσηϊῆσοαῖ, ἔδοι!ο 

Ἰϊοθραῖὶ δἱ ἴα! θπὶ βθη θη αηι δ θυ. 118, 486 'ρ86 οορί(- 
θαὶ, 88π6 ριον σοην δα θηΐθ τ). ΪΝΟΩ 1ΡΊ 1 ΡΥ ει 

ἢ 015 ΘΙ οπγϑἰα8, οὐ ΤΠ πογαἸθπὶ γα θη 68. πο δρίμ5 νἱ-- 

γ8. ἃ. 401} 0}8 δ] Θ ἢ 1) ΟΟΙΏΠΡΟΒΙ1588 ἰατσίαπιαν. οί 
οαπι ΜΑΡοα]]Ἰηὃ δι 566. διτπὶ ρουβοηβ, 46 4αΐϊθ8 νεῦρα ἴὰ-- 

οἱ, ἀἰρηαβ οἱ οοηρηια8. ΟΓα θη 68. σομἢοϊθηΐθη βοῦν διθ 

εἰϊαπι ἴῃ 8 ἀν ῬΙΓΡδι ατ' ἀθοογιιμ δἰ αν ἐϊ8 ρυδθοθρία. 

Θαρογοβῖ, τοὲ σότιεγν ἰρβατχιῖη εαροδίέο, αύδτι ΓΤ Ππ-- 

οὐ ἰἀ685 Ἔχ μι ροϊ, εοηραγεέμγ οὐιγν ἐα, φιέαγα αἰϊὶ δογῖ- 

Ρέογεϑβ διιρρεείἑαπί,. Ἡονυμ ρυϊποερϑ εἐϑὲ Ὀοάουινϑ 5᾽0}- 

1). 
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115, 4 ΟΠ] ΠῚ 501118. Ῥϑυΐο δἰ] οσθῖα αἰααθ ΠΟ ἢ ΔΗ 

ΠΑΡΑ. ΙΟΘ ἢ ΤΡ. 11 ανϑθοῖα π46 ἃ ραρπᾶ δα Ρ]αίαθας 
πϑαὰθ δα ἤπομι 611} ῬϑΙορομπ βϑίδοὶ σϑβϑίαγιιη ἀθατὲ, αἱ-- 
486. οἰΐατα 8]108. 50} ρον 85 8 ΠΟΤ ΕΒ δ ΤΠ ον 1] Ῥϑθπδ 

Δ6α.8165 οομβι αἱ], 6χ ΦΕΙΡ 5 1056 ποιηῖϊπαὶ ΕΡ ον πη 1]. 
ΧΙ]. ὁ. 4. εἰ ῬμΠΠδίαπι 1, ΧΠ]. ο. 1οδ. Ὑια. Ηδγηΐαβ θ᾽ 8 
δ6 Πίοαοότὶ εἰ 6 ξοπέιρι8 δὲ δαοίουθι5 ἰδίου σα πι Ὠ]10-- 

ἄον!. Ναηι [αϑἰπτι5 ΠΔΥΓ ΔΙ ΙΟΠ ΘΠ 1115 σοπίγαχὶς, δὲ ἀπι-- 

θα 6 Πάδι βουϊρίον εδὶ. δθάθμ δίαμ8 αἰϊαθ ααοηᾷπα γδίϊο-- 

165 (ΟΡ Π6Ι1 ΝΈρο 5 αποϊον θη ν 8146 Ἔχὶραδμη 6556 (ο- 

οθϊ. ῬΙ]αϊανοθι5. θη], Ομ]5 1 ΠΘΙη]δίοο 65, Αὐ]βὶϊ- 
ἀδ5 . αἴθομ, Ῥουίοϊεβ εἰ ΝΙΟΙα8. πιᾶσὶβ τηϊηαβνθ Ἤπο 

Ρδυ ποῖ, ΠΘ416 ρα ρθίμδπι Πἰ βίου 8} δου ρ811, δὲ τηϑρ 18 
ΤΟΥ 68 41|8Π| 168 βοϑία8, ΠΊΔσΙ8 νἼ8 ΠΔ ὈΥῚΥ αἴδη 4181 ΡῈι-- 
Ὀ]Ιοα πα μου πὶ νΓΟΡ ἀθρίηχ]ῖ : ἴδ δ ΡΙΌΧΙΠΙΘ ἃ Ὦ]ο- 

ἄοτο βρεοϊαπ 8. Δ} δηΐτα τὰοάο ΟΡ ΐου Π1ο 110 Γ65 485-- 
ἄἀδια ἃ Τ πον 146 πᾶνγϑία8 αἰεπσιμΐ, 

Ιὰπὰ δὶ βουιρίογοβδ, Τμπουάῖεβ, ὈΙοάουιβ, Ρ]αίαν- 
Οἢτι8. 1 ΠΊΔΣΙΠ1 ΤΠ ΟΠ] 611] ΤΘ 0} 8 σΟΠΒΘ ΗΠ ηΐ. ΝΆΠῚ ἴπι- 

Ρϑία ἃ ΤΠ θδμ}8 τπὶ Β]αίαθαβ ἴα οῖο θΘ. πη οὐατα,, 8664] ρυ]- 
ΤηΪθ. ὉΠ Πὶ5 ΘΧΟΌ ΘΙΟΠ65 οἰ 1 ἴἢ ΘΡΤ ΠῚ Ποϑί δῖ το 

ἔαοίδ8 6588 ΠΊΟΧ ρεβϑ θη 18 1, 4τ|86 ἴῃ. ΑἸ ΠΘΠἃ8 πο ἀογαΐ, 

Ψ 65 Π 18 οἰντιαὶ 85 αἰίγῖν 1586, εἰ ῬΘΧΊΟΪ 6 ΠῚ ἸρΡ811ηὶ ἀΌ817- 

ΡὈδἰβδε: Ρ]αίαβθαβ ἃ 1ιδοεάδοιπομ δ, ΝΜ γίθπθη ἂῦ Αἰμ6- 

ὨΪΘΉ 51 0118 αἰ γι α5 5 Οογονταθ εἰ ἀεδηθ ρΆΘ 6 ΘΙ ΟΠΠΘΩῚ 
Ογδεοίδπι βϑα ἴοι 68 που ρ] θθεῖπ δἰ 30 01165 ἀϑιίαϊαβ; ΠΊΟΧ. 

Τιαοεἀδθηιοηΐοβ πιδ]α ξουίτπδ τ15805.0 ἄοπθο Βυαβι 8 Ρ6]-- 

Ιὰπὶ ἰη Μαοραοηίδια εἰ ΓἊΗγδοίαια ἰγαηβίμ 1586 ; ἤθῸ σΈγῸ 

εἰ ΟΙθοπμθ, φαὶ Αἰμθη5 τπαχῖταα ἃποϊου (αἴθ ΡΟ] οθαῖ, ἡπου-- 

ἴπ|8. Ρϑοθπι δἰ αυδιπιάία ταϑιϊαΐϑιχι 6886: Πᾶθο δὲ δι μμ]ϊα 
ΟὨλεΐα οοπν  ηϊιηΐ ΤΟΥ δου ρίορθθ. ιβουερδηΐῦ 6 γῸ ἴῃ 
ΓΕ 5 μα] 118 ΠΟ 1Π|ὸ ρυαθοῖραα ΓΤ Βπον ἀἰ{65 δὲ Θιοάουτϑ. 
ον πι (886 ηϑῖο ᾿ξ 5125 }}18 Ἰοοἱ8. 1 ποὶΐ8 ἀπηοίαθΐαν, 
ἴα ἀὰπο; ἥπᾶπὶ θυ θι8. τ ρ8 1811, αΐ διδίίι ᾿η 6}}158-- 

αν. οοπμβρθοΐμι εἰν θυβι ας ΘΧΒΙΡΕ θ᾽ μλ8.. απδ6 ἴα ἀ6- 
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Ξογίριοτιο ἐγίπιπαι ρυἱπηοναμα Ὁ61}1 ἀπποναπὶ ΠΙ ΒΡ πὶ δεσαπ- 

απ ΤΉπον 4118. σομηρ] οἐθηεϊαπι τρ θυ ατ, 

(ἀρ. 1--- 6. ὙΠΕραμπὶ ΡΙ]αίαθαθ πα ρ γον 180 ᾿πν αι. 

Ὁϊοά, ΧΙ, 4ι. 42. Ηϊο τϑπὰ ἴδοίαπι ἀἴοὶε ἀγοϊιοπίθ Ἐπ-- 

ἰμγάεπιο, 116 Πυϑοδώρου, αὶ ᾿υϊπ|6. ἀπ θοθβϑου ἔμ], ἔτι 

δύο μῆνας ἄρχοντος ᾿Αϑηναίοις, απο σϑγιπὶ 6886 ἀοοεμπὶ 

αὐᾶο ρῬγαθίθρθα (6 ἰθιηρονο δα οϊαπίαν. ᾿Γπι ἱπηρν65810-- 

πϑπὶ ἴῃ ἹΠΕΡαπο5. ἔδοίαπι αἰθγαάμθ απ 46 πὶ δουὶρίου. 1πηἀ6 

ἀδάποῖξ, φποά ΡΙαίαθαναχα ἱποοίαθ ραῦθοοβ τποάο ᾿πέγα856 

δηπηδανετγίουαι; 584 μΠοο, ΠπΠΔ ΠῸΧ ργαθίθυ85οῖ, Ὀ]10- 

ἄοτα8, δὲ ἰᾶται απίθ δὰπὶ Π θη] βίμθηθ5. ἱ. 11. Ρ. 157ὃ., 

ἰρβα ποοῖθ, ἄππὶ ΘΟ ἢ] Ο1165 ρ8018 ἀρ αΐαθ θβϑθηῖ, ΠΟΥ - 

αἸ4ε65 θνθηΐϑθα παραὶ, 1Θ0δοαὰθ ἅρμα ἤππο Ρ]αἰαθ 568 

δὐἀονϊαπίαν φυλάξαντες ἔτι. νύχτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον. 
Ῥεμπίηπε οἀρίϊνοβ; 4108 ὙΠΘΡΔΗΪ [ἢ ἀρυῖβ, δίαιιβ Ῥ] αἰαθθη- 
568 ἴῃ ἴρβα 06 ἔεοευδηΐ, Ῥδγημΐαίοβ βοῦν ΠΙοίοΥτι8: 

νουαπι ἰεβίθ ΤΠαον α146 δοίη 4α 146 πὶ οδὲ πδο 46 πθ 1Π|8ν 
πἰρασπααθ ῬοΟρΌ μι, 564 Ῥ]αἴδθθηβθθ ΤΠΘΡαπΟ5 οαρίοϑ 1π- 

ἰογξοσουπηαί, [ἃ απὸ οομϑεηι οὐπι ΤΟΥ 4146 ΒΘ πιοβί!6-- 

Ἠ65 ]. 1. 
Ο. γ--- 9. ΒΕ ἀρραναΐπ5 δὲ βοοῖ! αἰρογαπηαπο, ὙΠ). 

Ὠϊοά, ο. 41. 45, ϑδουπάμπηι Ἡ ΠΟΥ ἀἸάθηι ῬΘΙΟΡΟΠ 6511 

γα ϑϑασὶ ουαηΐ Ἰοσαΐοβ δα σορθπὶ Ῥουϑίαθ, απο δρπὰ Ὠιοά. 

ξαοΐατῃ ἀϊοῖίαν. 8011 Πιαοθἀδοπη ομΙο1 ἀρτ Π1ὰπ νο- 

σαπέαν ΟΠλη68 ῬΘΙΟρομ 6511} ργϑείον Αὐρῖνοβ οἱ Αομδθ053 

Ἰνῖο Ῥοβέθυϊορεβ οἰ ἐϊτ, παπὰ ἀπ016 φποὰ ΤΠΠοΥ 1468 ροΥ- 

σι, Πελληνεῖς δὲ ᾿Αχαιῶν μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπει- 

τα δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες. 

σ. 15. δε ΑἰΠθμἸθηϑια μι ΟΡΙΡιι5 ἱπθαμπία θ6110 ῬοΪο-- 

Ῥοππηοϑίαοο, Ὠϊοά, ο. 40. αποίαηπὶ5 ΟΟΟΘΟΠΧ, ἰαἰοπία οχ 

ΒΟΟΙΟΓΌΠΙ {ρὶ θα 15. τ 1586 βου, ΤΠποΥ 41668 ΠΕ. ; πϑη1 

60 ιϑη4π|6 διιχῖθ86 Πᾶπο ΡΘΟΙΐδγη ἴρϑύσα, ῬΘΡΊΟἾΘ ΠῚ) 8818 

οομϑίαῖ, Ιοάοτιβ ἀδοθὰ χα] Πἰὰ ἐδ] Θηίογατι δ] απᾶπο 

ἵπ αιο8 τϑροϑίϊα 6556 ἐγϑα!ῖ: ΔΙῸ ΔΟΟΏγ ΔΙ 18,. ἀξοθια 11}-- 

Ἰα ταϊηὰβ ἰγθοθηι8. ϑίαϊαα Μηπογναθ 1}}} παροῦ ροπάαβ 



δι 1. ΠΣ ΒΑΊΊΟΝΕ Οὐ ΤΗΌΟΥΘΙΡΕΒ 

«υδάνασίπία ἐδ]θ πίον πὶ 80}, θϊὸ φαϊηαπαρίπίας δεὰ 
“ΓΒ ον 1415 τὰ] ]οῖα πὰ οοπ ἢ πδηΐ 4}11 βου ρίογ 5, 405 δὰ-- 
ἀαντὶ Ψ 6556]. 

ταν 8. ἀυηδίμινδθ ΜΠ πὰ πΐογαπθ πππιογαὶ σὶρί πὶ 
ὨΟν ΘΙ ΠΊ}}118., 864 εχ ἢ]8 ΡΒΡῊΝ ϑδεάθοίμι, Πίοάου5 
βϑρίθιηαθοῖηι ἴῃ οαϑι6}}15 δῦ ὉΧ018 ΠΟΘ 58 ἔμ1556. 60Π- 
ΠΝ ; 

Ο, ,)5. Ἐχρεάιο ΑἸΠδμϊθηβίαμ ἴῃ Ε]θαπ. Ιοά. ς, 
45, ΡΘΗ, ηυδηι Φειά ποηηϊπαὶ ΤΗπογαϊάε5, Φερία νεὶ 

Φεραί ΔΡΡε]]αὲ, Μα]θ. ψι. ποῖ. Ῥδὶπιου. 

ΠΟ. θ9ρ. Τπῦο. ᾿“4ϑηναῖον διοχιλίοις ὁπλίταις ξαυτῶν καὶ 
ἱππεῦσι διακοσίοις ἐστράτευσαν ἐπὶ Χαλκιδέας. Ὀ]οάον. ο. 47. 

ἰαπ  ατ 1}11}}6 τ} {68 ΘΟ] ΘΠ ΟΓδΐ. 

Ο..9ο4. Βούδορον φρούριον. ὨΙοά, ο. 49. Βουδόριον. 
14. Υγ858. δα, Τ πο, 

Ο. 97. 98. Ιπ ἀοῇμηϊθηα]5 θα! θι8 γεσατη ΤἬνδοϊαθ 
αἴᾳφιια οορ 5, 4 αδοα πὶ 8118160 68 1π ΘΧροα ]οπ θη ΡΓὸ- 

ἴδοίτ5 δϑὶ, αἰ 5ϑϑηϊι αἴθυια βουιρίον. Ὑ14. γγ858. οἱ ΝΥ 6886]. 

Α165 δαηῦ δια 111 ΒΘ] ΘΠ 118 Ρ]ΟΓΘΘατι6 ΟΠΊΠ68 6}1-- 

νογϑιίαίθθ, βρθοΐϊδηϊθθ τα Χ ὴ6 8 βου Ρ ΠΓ ΘΠ ΠΟΙΏΪΠ ΠῚ 

4αου 80} ν οὶ Πομλϊπτιπὶ νοὶ] ἸΟΘΟΓΉΙ, 86 Πα ΘΡ πὶ ΠΊΐ-- 

Ἰππαπι., Πα ν᾿} ΔΙΠ]ΔΡΏΠΊ4.Θ ταγατη, οἷ δαὶ ογἴπθῖι 6 π|ρο0-- 

ΠΏ}, ἴῃ 410 ΡΥΘΘοΙραδ ἰπ δα ρᾶνίθ, 4186 168 1η[6 1 ΒΘ] ΠῚ 
Μοαϊσαμι δὲ Ῥεϊορομπεβίϑοιι μι σϑβίαβ ρϑυϊγϑοίαϊ, αἰ ἴογι. 
ἘξΟΓαπ6 βουρίον, Ργαθίεγοα 4π886 δοοιγαΐθ θχροϑοῖ Ἑμὰ- 

οὐ 468, βϑᾶθρ6 ρᾶμποὶβ πιοάο βἰραϊποαὶ Πού ον 5, πὲ Ασοὶῖ-- 

ἀπ Ρυϊμπιδιι ἴ Αἰτοαμ Ἔχ ρ θα! οπθπι, ΡΘϑι θη ϊαθ ἠδᾶ- 
ἰαταπι, Ρ]αἰαθαυαηι Οὐδ᾽ ἀἰοπθπι, Π θη) ϑ μθ 18. οἰδά θη ἢ 

Αδίο!α, Πα σοἀδοιποπίογαμι σα] ται ἐαίθη ἴῃ ΘρΠδοίθυϊα 1ἢ.- 

818, Θοταπάθιι ἘΧρ ΘΠ ἰοη 65 ἤᾶν 168 ροβὶ οἰαάθι ΑἸ Πθηΐθη-- 

δ᾽ πὶ ἴῃ 5101} 1α ; σοπίνα αὰδ6 ΤΠ που 1465 ναὶ ῬΓδοίθυ 1811, 

πὶ ΟοτΥρίαθ Ἰοραϊοπθιι ἴῃ Αἰιϊοαπι, ν 6] σομ 8] 10 ποῖ 6 Χ-- 

ΡΠ Ιοαϊ., αἰ οαι8α8 Ρ6ϑ θη ξαθ, 46 4αΐϊθι8 ναγὶθ ἰυαϊσαίαμι 
6586 «ἰοϊί, οἱ πόππα]]α.. φαα6 Ἡϊπηῖδ Ἰονία ἀποορδὲ (ῬΠ]οΙος. 

ΒΙάτον [Ά80. 2. Ρ. 194. 5η4. Υ 458.. δὦ ὙΠΠν 6γ.. Ξύγγρα- 
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φέας), εὰ ρυδεῖοι" 41108 βουϊρίουθβ πιϑχῖιθ ὨΙοἀου 8. ν εἰ 

ΒΈρΡΙΘν Ὁ ν 6] ρ] θη 8 ἜΧ ΡΟβαΠ. 

ἴδια ἴῃ αἰτιϑαᾳδ εἰἰββθηθα ἘΠῚ τηδῖον Πή65 παθθηα 
5ιῖ, δἰ σαδουϊίον, νεγὲ ᾿πμαϊοανι Νίαηβο, ΟὮ]18 απδαϑίϊο 

6 ἱπρεηΐο Ηϊδιουϊοουμην Π61}1 ῬοΙορομμπδβίδοὶ ἰεριϊαν ἴῃ 

εἰμ5 ϑρανίαᾳ ὕ, Π. ρ. 591. 544.,) ΤΠασγάϊ εν ἰΙσησα Ρυδοῖο- 
γεπάίαπι 6556, (Λποᾷ βᾶερο ραίθί οχ ὑΘΡ ἢ ΠΔΡΓΑΙ ΑΓ ΕΤΗ 

ῃδῖανα,, τὶ Βα Ὀ᾽μἀ48. ἴῃ ἜΧΘΙΉΡ] 18. ΘΌΡΥα ΡΟΒ5118. ΤΠ ὉΪΤΉτι9. 
ὕπαπη τποίΐο δ δ ηγὰ8 ἐἰθβουιρίϊοπθη δαί π5. ΘΧΡΘαΙΕ]Ο}15 

ΑἰΒεηϊοπβϑίπιμι ἴπ Αδρυρέίμπη βαβοερίαθ ἀρὰ Τ Ἀπ οΥ ΙΔ επὶ 

Ι, 109. 110. δὲ ἀρᾷ Πίοάογαμ ΧΙ, 77. [{ἰπ οοποραῖε φαϊ-- 
ἄδιη, Αἰμοπίθη 868 ΟΠ ΠῈ5 ἤϑνε8 58, ΠπΙΡ5 διἰνοπογαπί, δπηϊ- 

51556, 86 πη 65 οδίεμϑα νυ αξα πιαίογο ᾳαδι ἱ δροά 

ΠΕΡ ΠΊΟΡΥ 5 αἰ πη] σα 55θηΐ, ΟΥΤΘΠΘῊ ΠΟΘΙ 168 ΡΘΥΨ ΘΉ1858, 

ΤΒσοΥ ἀἰ468 δαί ποὺ Ῥϑιοῖβ ἰαπίμπι οομ 1515586, Ρ] 6} 08- 
4πὸ σψεῦὸ 'π Αδρυρίο ρεγάϊιοϑ 6556 δουῖῖῖ. ΟῚ 4ῃ15 ποι 
νάθι, 40 Ποὺ τὸπι, εὖ σεβία διαὶ, δ 10, αὐ ἃ ν ἃ ]5 
ΑἸΠμΘμΐ Θμϑιθ5 παυγαθαίαν εἰ αταθοῖδθ πόπουῦὶ εὐγᾶῖ, παι 8- 

άπ 8562 Οὐἱἀ  αὐοὰ ΠΙοάοτγιι5 ρ86 ᾿πξουα5 ΧΠῚ, 55. 

Αἰμθμΐθηβε5. ἴῃ ἀθρυρίο ἰνγθιθ 5. αὐτάνδρους ΔΠῚΪ81586 (11-- 
εἰ, Οποά νοσαθα! α. Οὐ 1 αυ!άθαι 101 Β6ρ. 1., 506 

νοὶ ἔονυίαϊο, νοὶ φαοε βου θα ΒΕ ΡΘΙΙΟΥ ΠῚ ΠΙΘΙΠΟΥ Θ᾽: 

ΠδΠῚ Δ ΘΙ 4.1 ΟΠη68 ΡΥ 40 6δὸ ἀϊβδοίθπί. ὙΒπογαϊάετη 

βεααϊίαν βο οἰ αϑία ΑὐἸδίορμδηῖ8, αμδιηδαππηοίππι δἰ ηι 
ΑἸΤ 1 ] ον ιλτι βου ρον γα [ΘΕ] πη Ομ δἰ τι5 ΠΥ ΓΟ Π ΘΠ Ο0Π- 

δνυπιαηξ. ὙΙ. ΠιΐρρΡ. δα 1, 105. 1π|ῖ, ΡΙα Αγ Πἢ8 πιᾶχὶσ 

ΤῊ 8. γῈ} τι ΠΠΠΔΕ}15 ρου] ΤΠ Ππονα θαι βεαααν, ταῦ 

Ὁ] ἦα εἶα556 Ποιποβί θη 8 ἀσιταν, 11 48 ν ΘμΘ θα 6. (18-- 
δοιαὶ ΤΠπον 465 ΨΠ, 42. εἰ ΠΙοάονιβ 1. ΧΙΠΠ. 6.0. 11.» 
αἰᾳὰθ οὐπῃ 1}10 ἴδοι: ῬΙαΐαγοιι8 ΝΟ. ο. 21. Οὐὰ5. φυτά θη 
δποιογὶϊαβ μἷο 60 τπϑῖον δϑὶ, 4018 ΤΠ πον 118. ἩαΥΓΑ ΟΠ 61 
ΠΟ 8018 1 ἃ “60 σοιπραγαίαηι 6556 166 δρραγοὶ, πος 

Πα. ἰδοα!αἰοναμτα, ἐππαϊίονα αι οὐ ϑαρι νου 8 
ΤΠυοΥγἀἴ46 ἤθη ἀδΠηϊίαμι 1ρ56. δια. ΟἿ δἴϊδπι ατιδθ 
ἀξ πιοτὸ οἰδδ5815 Αἰ ποηϊθηβίαπι δὰ ὙΠ], 60. ε ΡΙαἴαγε πὸ 



δὅ 1. ΕῈ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟἿΔ ΤΗΠΟΥΡΙΌΕΒ 

εἰ Ῥίοάοτο δηποίαθαμπίαν. {701 δυίθη ὨΙΟΟΥῚ πδΥυδίϊο 
ΟὈ πὶ 4118 βου ριον θι5 οοην θη ν 6} δἰϊαηι πγδίουθι ν θυ ΐδ-- 

ἐδ 5ρϑοίθιι παῦθγθ ν] ἀθίαν, ἰδπιθὴ δου ΕΠ 611. 8 ΠΟΙ͂ 
Τουῦῖθ δᾶμ ᾿ρδδη1 0]» οαῦδϑιη, φιοα ΤΠ πον! ἀθ ποπ ΡΓο- 
ῬΔὈΛΠΘ ταὶ ἀΘβου 0 81558 ἱπα]οα ρα, Θαπι Φοβου μου ὨΙοάο- 

τὰ5, {00 πὸ 88] 6 ΘΧΘπι0]0 πΐϑιμαν, ρϑιοῖία5. ΤΠΘΡα- 

ὨΟΙΠ]., 41 Ῥ]αίδοαβ ᾿πἰσανθγϑηΐ. -58Πη86. ἴδοι 8. Π18Π6, 

4αδῖ ποοία ἀδρυθιθηε! ροίογαξ, δἴααθταθο Ποπποϑίμθμεβ 
εἰ Πϊοείοσιιβ ἱπιρθίατ. ἴῃ 1108. δοίην απ ἀἰα ἀἰδία]} 1586 

ν!ἀφπίων. Ο158 ἰδηλθη ὨΘρα Ι, οἰΐδπ ποοῖα, αυπι ΡΙὰ-- 

ἰδθθηβθ5 δὰ Τ' μϑθαποβ αοοεἀεχθηὶ εἰ 46 Ῥᾶοθ ΟΠ 118 856- 

νδηΐ, δχίσιιαηι ΠΟΥ ΠΌΠΟΙ ΘΠ νϑγὶϊ ροΐα!886 ὁ 

Ουοά 81 ΤΠαον ἀἰ465. οδιιδ85 δ α10, σαν 11 Ὰ6γ Ῥ]αἰβθθ 868 

ἰᾶται δηΐθ ᾿ποθ δου θα πὰ 1 ἀἸσαν ουὶπὶ, δὲ ποὺ ἸρΡ811 

οδβίθη ἀ ν ΟΥ̓ ῬΘΙ ΠΟΙ ΟΒῈΠ {1556 ΓΤ ΠΘΡ 118, 4115 πῸπ δ η0 
ΠϑΥΤ ΑΙ] 6 ΠῚ 56 θη απ Ρυΐα 1 ὁ 566, εἰμὴ ὩΒΡῚ εχ τὸ- 

γ 1 οοπ ΠΟ πη 6. ν 6] Δ] ]Ου τ ἰθβι ΠΟ 1118. Π18}}} οΟΠΠ σὰ Ρο- 

ἰδϑῦγ αἰ βᾶθρ6 1 ὨΠΠ]Ε.18. οὗ ἴειαρουῦ5. οὐτπ ἜΠαΟΥ- 

146 ἔοϊιθπά μι οοἱ, Νβπὶ βἰνε Ιου ᾿ἰρδι 1, 5106 

βου! ρίογοβ, 6Χ απ] 8 πλμα] δ ̓ιϑυιδὶῖ, Βροοία Πγ118, Πδτι ΠΟΥ ΠῚ 
ἉΘΟΡοΟΥ 85 ἰδηΐα 6556 ροίδϑί, ασαδηΐα ᾿ΓΒιι ον 416185. 1116 886 ρΡ68 
ρθουν οἱ σγάνιθν ουγαΐ : αἱ, δὶ ἀππηῖ θυ ἀπο ἀΘΟΙ 111 

ϑρδοίδιν8, 1 816 ποῖ ΓΕ 115, 4185 46 86 1 10η6 τῃ ἀδοειη- 

γγο8 Ἀοιπϑηοβ παυγαΐ ὁ. 2ῷ.: ἴπ ἔοθάθυιθαθ, 4186 18 ΠῚ 

δαί 61} 1} ῬοΙορομπδϑίαο ἃ Τ.δοθάθ  0}}118 οι Μ6-- 

(15. τη, οἱ ααϊθὰ8 Οτὐϑεοαβ αγ}}65 ἴῃ Αϑἰ ἢ}18. ργοα 88 
ΒΟΓΙΌΙ 6. 2θ0.: ἴῃ ὅπη0 πηου 5. Δυο ἀ811 ὁ. 59.5 ἴῃ δία 

ῬΥΙ͂Σ ο. 610: ἴπ ἐχρϑα τ οηῖθι8 ΝΙοῖαθ, αααΡα πὶ Ρ]αγ68 οοη-- 
Ταατς ο. 66, οὐ ο. 80. ἴῃ τορθα8, 4188 8] ΝΙβδθαμ σϑβίββ 
ΘΙ ὁ. θη. : 46 αι 8. ΟΠ 1}118 ἴῃ οἰ 8 ὟΥ 6586} 1] 
5115 ἀἸοίαιη. Ἐπ δουϊρίουιθιι8 ααΐθπι, 4808 δϑοιξι8 δϑὲ 

Ὀϊοάογαβ, ἰἸβοογδίῖϊ5 αἰβοῖρῃ}} ὙΠεοροιριβ δὲ ΕΡμορι8 
Ῥυδοίονααια (πο οὐ 56 }18. νιχουαηὶ ΤΠ ον 146, πθατι6 
γ05 ἴθ ηο σϑϑίδϑ σοσ ΘΟ 61 ορρονξαπ!ξαῖθηι ἰδηΐδηα, 418 -- 

ἴα. ἢἸσ,. ΠαΡαθετηὶ : δἰΐϊαλ ϑιδρεοία ἢΠθὶ βου! ρίουθϑ 
Α 
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56 ΠΡΕΙ ΨΙΒῚ δαπξ τ }118., Οοπίνα τος οὐ ἘρΡΠ ον πὶ 
ἀοίεπάενα φαϊάθηι διπά τὶ δίανχ (Δ ρμουμιη Ρ. 22. 544.), 

864 ἴΐᾳ ἰδιθη., αὖ ΘΟμ ΓΑΡΙΟ8. Θ᾽ ἰοροβ Θίγα "015. ὨΙοίου], 

ϑϑῆθοαθ Ὁ] ΟΣ 46. 1ρ586. ἰάσενα ηοαπδαὶ (ρ. 84. 66. 54- 

ἃ, Ὑοβθῖι5 ἀα Ἐξ ϑίον. αν" 1, 1, ο. Ὑ11.}, δα ΓΗΘορομ-- 

Ρὶ Ραδιγοοϊηϊμ 850 1ρ1αὶ. ΔέΔΡΙ8 αὐ! θη Ια ἀδπάτι5 ἰδχ-- 
ἀπὰ5. δουῖρίοῦ, 4αθην Ιοου 8. ΡΆ 5511 δθοιὶῃ5 εϑί, ΡΒ1Π- 

5ἴτι8 ΘΓ 58 118. 46 410 ΠαρΘΙ εἰοοίθ εἰϑρυίαν! Εαπο. 
(οο εν ἴὰ ᾿ἶθνὸ 46 δἰία εἰ οὐ] σίηθ ϑυγδοαβαναιη. ϑ6ᾷ Πίο 

ῬΒΗΠΙβ5. γτ85 ϑ᾽ οι] 8 50] μα αἰ ἱρὶδ. 1. 4ΏΣΡτι8 δἰ Ἰα 1 Ῥαῖ]ο 

ΕἸ ρθη ον 6888 801εἰ Πιοάονι8. Οὐμν δ  Πλ1:5 πΠ085 δα Ρ].- 
ἰατο μα, 48] ΡγΟρ 5 δἰΐδαι Τ᾽ πον ἀἸ 46 πη δθουίι5, οἱ 586- 

Ρ6 1ἰδθηλ ρᾷθπθ νου 15 15118 αβϑὶ. (ΟΠ [6 πη 0 νἱϊατι Νὶ- 

οἶδε, δὲ σοιηρατα 4π88 101 46 αἰἐδοδίϊοιιθ ἸΝΊ οἱ οἱ (Ἰ βοη] 5, 
«απ οἰα5515 Ῥυ αι τα θπηάα 6ϑβϑδῖ (ο. σ.}, 46 βᾷοθ ΡῈ 

Νιοίαπι [αοα αἰᾳαθ μὲν ΑἸο θα θηι δα ]αῖα (6. 9. 10.)}, 46 
Ἐχρεάπίομθ ἴῃ 810 απ βαβοθρία (0. 12. 544.) ἰδσιιῃίαγ, 

ΟΌῚ 118, 4τια6 ἰἰδάθπι 6 γε θὰ8 Ππαεὶ ΤΠ μον αἰ 465. δἰ αιιο 
51ΧΥΥ ΠῚ ΠΏ. ΓΙ 8616 ΒΟΓῚρΡΙΟΥΙΒ. ΘΟΠΒΘΏΒΙΠΙ δἰαι ἢ} δἰϊνδ- 
ναγίθβ. Οἱ ἴη46 φαϊάδια δχρἰἰοαπά 5 οδὲ, φαοί Ὀ]αΐαν- 
ομπ5 Τ παν ἀϊάδι ἰδῃὶϊ ααϑιϊππαντ, ταῦ οἱ αβδθηςνὶ πο 4{- 

Ὀιϊαροῖ. (146 ἰαπέάίοιι πον 1615 τὰ ΝΟ. 6. 1.) 8684 ποὺ 

Ἰρϑατα ἰπτολ τα ΠΟΠΟΙῚ ΠΟΘ Ὴ 581 πλ Ὲ ΠΊ ΟΣ ΡΊΟΓΡΙ ΠΟΒΙ ΤῸ 68, 

ῬΡΔΘβΘΡ 11 81 οομϑ  ἀθυδιητ8, αιοα 181 δι ρτα ΘΧΘΏΡΙΟ 4πο-- 
ἤδη 5: σαϊποαΐαση οϑὶ, Ρ]αἰάγομο ποη 6 1556. αἰϊοβ ἀποίο- 
Τ65, 4108 βδ4πογείαν, αἱ ῬΒΠ]Ἰδίπτα οἱ Ἰπιαθιι, (46 4ὰ0 

εὐ ἴρ80 1ῃ {ΠΡγῸ πιοέο ἰαμάαίο αἰδραϊανη (ΕΠ 16ῖ :) 56 [105, 
4αοναπα ἴρ86. τηθη θη] ἰπιϊοὶϊ, 11 ῬοΒΙ Πα Ὀ᾽ἴο5. 6586, 
(ρα 8ὲ ποπημ}]ὰ δ α1 ῬΙαΐΑγο 8, α4πδ6 'π Του 46 

ΘΏ ΓΘΡΘΙΙ Πα. δα Ῥ]ΘΡαΠ416 αἰ 1{Π1π|5 ΘΟμ 5110 οομνο- 

ταὶ, 1ἰὰ 4 ποὺ Δ πουγθηΐ, 401 γδ8 απϊθ Ὀ6]] τὰ Ρ6]0-- 
ῬΟΠΗΘΒΙΔΟΙΠΙ σοϑίββ ἰδΐαπι Ὀγοντίουν ἀΘβου θοῦ 6 να]ῖ, τ6- 

4ὰ6 Ῥυϊναίαμ, 86 ρῃθ]οαπι νἱΐαπι ψ]τοχιια. {ΠΠπ|δί γα πι πὶ 
γΘϑριοῖῦ, οπιῖηα δαΐθια, Ῥυοα βία. δἰ δ 1118 σΟμ 6 ηἰδ, 
ὨΔΤῊ5. δυθυδαΐαν, αιϑτα αἱ, 4086 γ6] ἃ Νιίοία νε] ἃ} 4115 



δὃ 1. ΡῈ ΒΑΤΙΟΌΝΕ ΟΥΑ ΤΗΠΟΥΙΡΕΒ 

5. Ρ ΓΒΕ 1Π0 5815. ΑἸ ΒΘ ΠΙ Θη5]ΡῈ5 46 115 αἰοῖα οἱ ἐπαϊοαία θρδηξ, 

οὰ οαλμΐα γεΐεγγεῖ. [ἢ] ἃ1115 δα ββ᾽ 15 γῸ 115 81 ν 6.6 δἰ ἰθὺ 

βου ρίου ΔΙ }Ὶ σοπέν 101}, ᾿.6 ΡΙ ΘΓ τη. ἰόν 65 (υὲ ΡΙαΐ, 

Ῥειγίο]. ο5. ο]. Τ πο. 1, 116.) ἀἰθογθραπίίαθ, ριον αὖ δδ6, 

ἄπαθ οὐτη 411|5 δου ρίον θα 5, αὐ Ταδέϊπο (1. 1Υ΄. ο. ὅ- 4. 5.), 

Νεροις (ΤΠ θμηἰοῖ, 6... 5. ὃ. Ῥαυβαη. ο. 4. ΑἸοΙ}. 4.), Ῥαὰα- 

βαπία (1. Υ1Π. ο.. 10.)}, ΤἩΠαογάΪαὶ τπϊογοθά μηδ, τ 6] 1τ|5 ἴῃ 

ΟἿ15 ἰτδοίαθαπίαγ. Ὑιαὰ ποῖ. δά 1, 91. 155. 156. 14, 1ὅ. 

ΠΙ, 86. Υ͂Ι, 88. τοι. Ψ|Π, 55. αἹ. 

Οδρ. ΤΥ. ΤΒαογάϊάειη εὐ ἀϊραῦπι ἀΥΡῸ ΒΘ ΠΏ μἱβίουϊδθ 

οἰ6ρ1556, οἴ ἵπ εο ἐχρ)οᾶπᾶο δα ἰδπίιπι, 4886 δά 

τϑηι ρου ποραηϊ δίητιθ πθπιουα  111ἃ Θυϑηΐ,, δι{ι} 1556, 

πϑήτιθ πἰπιῖδ 8116 ΟΥϑιπι 6886, ΠΘ4π6 ἀδρτεβϑίοῃθβ 

1πῸ}1165 δα αι άϊ5586, βηΐτθ δὐαΐθαι ρσαμα, δὶ ἅδε6- 

Ῥαῖ, ποῃ Ῥοΐ1886. 

Τὴ 6. νου αι 5 βίπαιο, 400 Θχοοὶι ΤἈπογ 465, δαίῖσ 

ἀϊεία παι νἱἀδίαν. 888 δἱ δἰ δοιοπθμι νῈ] ᾿ρ58118 ΔΥΡΌΜ ΘΠΕΙ 

νοὶ γϑύππιὶ δά ποὺ δισιπιθηίαπι ἃ 60. γεἰϑίδυ ΠῚ ΓΟ 81-- 

ἀονδπιιθ, πα ϊα 10] δυΙ θα νου. 1115 γΈργε 6 η6]!. Νᾷηι 

Ὁϊοηγ 8ῖπ5. Ρ. σθδ. Β6ΙΠατη ἃ ὙΠαονα1ά6. ἀδδουιρίαπι αἰοῖς 

πο 86 φυϊομγαπι ΠΘη6 {0 Π1κ: ἀπο τ πο σΘγθί αν, 

υταχίπα δ ορίαπάππι {1886 5 8ῖπ Πλΐη 1155). Ὧ 5116} 110 δἰ 96]1-- 

σἱοηὶ ἰτδάϊταπι 40 οὐ 8 ἸΡπογαγθίασ, ἴδῃ Θρυθρί δ}. 

ἀὐσαιπδηςδ ΟΠ ΘᾺ: Οὐοά ποὺ ὈΘΙΙα πὴ ἰπ  αιιβίθ μα. Ταὶς 

Οτδόοῖθ, ἴ6εοὸ ἰδοοπάι νυ δἴαπε ΤΠ ΠΙσπιη [ἰδίου α ἀὐρῦ- 

τὐδαΐαπι ᾿αθ]οαμάπμι εοι} Οὐἱά νόγὸ, τὶ ὨΙΟηγϑ1, 51 

4υ18 Τὸ τϑργεμεπάαξ, ἀυοα ἰδίου αι. ΡΟΡᾺΪ: βου β,δι], 

ἃ πὸ ποῃ 80] 18] πλυ]ΐαθ γᾶθοδθ ἌΓΡε5. Οὐ ΓΒ86, 568 

εἰΐατι ἰοία αταθοῖα ἴῃ βοεν ταΐοπι τοάδοια εἰ 56 τ 

αἷς. οαν  ]ατὶ πὸ8. ΘαΙϑεπιθὶ, 14 ἀὐρυιπιδη τι πὶ ΠΟΡῚ5. ΡΡῸ-- 

μαίατ, αοὰ εἰ πιοπιογαΐα ἀἰρααπα δὲ ῬΌμ δ 6 ἔργα σὶβ ρ16-- 

ἀπ 6οι. Ταΐὸ ἀγραπιθηΐαηι ἀαΐοτ αν υβατη 866} 6 ἃ0 
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ΡΓΟΘρογάμι [οΥ ἐπ] ᾶτα ΡΟΡΏ]ΟΥ ΕΠ ΒΡ ΡΘΕ 878 Ρο586, δὲ 40 

1 ΓΟ οὶ α8. αἰϊφαοα ΒΕ πὶ σϑϑίαμη, 410 Ἰπᾶ 1118. αἰ Ὁ] ΠΊ6-- 

ἔχη ραίγ8 6 1π66 οὐ 511, 60 8σοῦ  Α  1π|5 1 οΘΟσηοϑοθη- 

ἄπτα 6566, πὶ ᾿πᾶ4θ Π0015 ρυδεσθρία τεροίβη8, ητπδθ 

εαπείθηα. οαα πη αἰ πὶ 1 Ῥοδίθνιιπι δροθαπὶ, ἀθιπομϑβίγᾶ-- 

ἐϊοπα ποὸρ δρεῖ. Οὐάατα δἰϊδ ααοα θ6}}1 Ῥεὶορομηδϑίδοὶ 

Ἡϊδίονυία οομϑογρία ἐδ ἃ ὙΠπογαϊἊ8, να] δ Ἰαθίαθι παν, 

Νά ποὺ ὈΘ]Παπὶ ρυ πὶ ῬΕΙ͂ 86 τηϑρ ἢ οἱ δἴγοχ ἔα], 

Νοῖι σεβίαπι ΘηΪπῚ δὲ ᾿ητεν ἀπᾶ8 δχίβιιδϑ οἰν ἰαΐθθ, ΔΙΠ6- 
85 εἱ ϑραγίδιη, απο ἔμεναι (πὶ ἀϊοογεηὶ ΤΉ πον 1-- 

ἄεμα οΥἰπαϊ παισὶ, 564. πο 50] ΠῚ Πδ6 1ρ586 οἰν αἰ 68 ἐπ 

Οὐ μἶ5 ΚΘ ΠΘ} 15 ϑρράγαῖα Ὀ6]]1οο πιαχίπιθ ἤογαραηΐ, νΘγιι 
εἰϊατα. Ομ 118 ασϑθοῖα ἴῃ ΘΟΠΊΠΠΠΠΙΟΠ6 ΠῚ ̓  αΪι15 06}}} ν θη], 

4ασαν 4}ΠΠ1 οὐ ΑΙ ΘΏ ΘΉΒΙθ 5, 8111 απ Θραν 8 18. 50οῖο-- 

ταΐθπι ἰηἰροηὶ, (ΤΒμπο. 1,. 1.) Εϊαβάθιη. θ6}}1 ρανιϊοὶρε5 
ἴδοὶὶ δα πὸ Ογαθοογαμα ὀοΐοη! ἴπ Α51:8., 5111 δἰααθ 8110], 

εἰ 6 Ῥάγθαν5 Ρευβαθ, ἜΒυδοθβ αἰαιθ 811 Πηϊΐπι ατδο- 

σον. ῬΟΡαΪ. [11 ῥΡδι υἱδριίπίϊ ϑαρίθηι 8 ΠΠ08 ανδϑεοία 

ἰρ88, Μεοεβάοηϊα, ἘΠ  οΙα., Ἰηϑααθ τ} }18 Αὐρϑθὶ, Αϑδὶα 

γον. ΘΟ. οἱ ρᾶγ5 [{8}||Δ6 νι θη ἢ 11551Π16 νϑχαίαθ 

βαπΐ. Ῥναθίογθα αὖ οπιηΐα Ρ61184 οἷν !α, τὰ οἰϊδ Ποὺ 

αἰνοοϊδδίσητπα ἔμ, πϑαὰθ πάπα αγάθοῖα δοάεπ ἰθη- 

ῬΟΥῚΒ βραίϊο ἰοΐ δὲ ἰδηΐα πλαϊα δύο Ῥουραδβδὰ δγαὶ. (1, 

23.9). Αἀάδ στευτπ νϑυϊοίαίθηι, [ον 6 ψ]Ο δ: Ἰ ΠΘτη. 

Οἰμηΐπο 81 ἤοο ΘΙ] πὶ σομηραναίι ΟΠ 1189. 4186 Ρ}]18 

Οταδοὶβ [αϑυαηΐ. Τυοῖαπο, δίειοο εἰ οοἰθυῖθ; ΠᾶθΘῸ οὐ Ϊἃ 

εο τηΐποσὰ ᾿παϊοαπ δ διιπΐ, αὖ 1ρ586 ΤΠΠΟγ 465, ργυαθϑα- 

σῖθηβ. 4881, ΟὈἰγθοίαίου θβ 510} ἴουθ. 1 ΡΥΟΟΘΙΪΟ, Οὔ 9 

μοῦ ΡΥ δυα ΔΥΡΌΠΙΘΗα ΠῚ δδὶ, ἀοομϊ, ὅθ [6] τὰ 
Ῥεορομπηθβίϑοαλ ΠῸΠ 50] 1} ΡῸΡ 856 ΤΠΘΠΠΟΡΆΌ1]6 Τιϊὶ, 

56 εχ δὸ δἰϊδηι 4116 τὸβ Ῥγοηϊθυααΐ πῸΠ Πλΐητι5 σγαν 88. 

Ησο οηϊηὶ μ6}10 Αἰμεῃιθϑία ηη Ορ68 1ἰἃ ἔγαοίαθ οὐ 40}01-- 

Ἰαΐαθ βυμῖ, αὖ πμΠ Πη] 8 πη ροβίθα. δα 6 1, “81 δυΐθα 

μαθιιθγαηΐ, ρΡοϊθηξίαι τθοῦρογαγθηΐῖ. Ογδθοῖαθ ρυ]π01- 

Ῥαϊῃ8 δὰ 1δοθάδθιπομῖοβ ρεῦν θη: 8664. ΠῚ δἰ 1081] βῈΓ 



0ο 1, ᾿ΙΣ ΒΑΊΤΙΟΝΕ Οὔὕὰ ΤΗΠΟΥΡΙΡΕΒ5 

Βο5. βερίθιιἜ οἷ νι σίμιϊ ἃ ΠΠῸ5 τη ρ 1 οἱ ποπηΐπυμτ οἱ αἸΐα-- 
χγα ΤΟΥ ἀδἰσιππθηΐαηι ἔεοθγαμξ, αἴθ Π]ῸΧ., απ06 5101 
Ῥδγανουδηΐ ἹΠΙΡΘΓΙΙΤῚ,, ΡΘΓΠΙΟΙΟΘΈ ΠῚ 6888 βθηβαυαηῖ. ΟΕ, 
Νίαμδο ϑρανί. νοἱ. ΠΠ. ρ. 565. βᾳᾳ. Ταπι οἰΐάπη δ] ΔΡα πε 

Οναθοάσαμι οἰ νΠαΐαν ἔοσταδ δὲ σομἰϊο 566] π]ρ 5, απ 
που Βδιαμι σοι δα απίαν., τπηααία οϑῖ, {(Π|, 82. 546.) 
Οὐπηΐαπι δα ΐθηι ΟΥ̓ ΔΘΟΟΥΡ ΠῚ ΠΟ 68 ΘΟΥΓαΡΙΪ δαπὶ (ν1ἀ.1.1,), 
εἰ Οσᾶθοὶ οομίρα τϑθοοβ ὑδυΡαγουτ ΔΈ ΧΙ ΠΟ τἰἱὶ οοΕΡ6-- 

ταπί, ΝΟΣ Ἰρσιίτι" ΘΥΥΔΙ1118.,), 81 18 ποο 6] Πτ ἴῃ οαιδὰ 
Γα15886. ΟἸ ΧΟ ατι8,) 406] τποχ γϑθοοόσαμι ᾿Προυὶα9. Δ Π}1588 

εδὶ, οἵ ροβίβϑα βιμηπε ἃ Νδοθοη!ρι5 εἰ Ἀομπδη18 118 1}}1-- 
οἷα δαπὲ π1818. (ΟἿ, ἀδ ἰδ οππηῖθα8. Ηθ]]. Οραθβοο. νο}- 
Π. Ρ. 104. 54ᾳ44ᾳ-. Ταϊα ἰριΐαν θ6]] απ 418 Ἰᾳγα πορϑὶ α1- 
σῃσπι [8569 406} δ ηρστ]αί τ ἀδβουι ευείων ἢ Νἧ 1ρ586 ἀ4τ||-- 
ἄξει ΠΙΟΠ 5115 μοο ἔθοϊβϑϑὲ, πἰδὶ δα ποίιι8 οϑϑδῖ ἜΓΓΌΓΘ 88-- 

ΡΥΆ ποίαϊο, 6Χ 400 Π]δίουαθ πῸΠ αἰ πα 6556 ραΐαθαι ο06}-- 

51: 1ππ|. 4 8η0 πιῦ νῈ]5Ὶ ἃτι}658 ΡῸῚ ΔΙ αοὲ που 5 τ] θυ οί. 
5664 ποῖ 5011 ᾿ΔΟΠ ΘΙ. ΠῚ ΔΥΡΊΠ ΘΗ 111 ΕἸἸΘΘΥ 6, ὙΘΥΙΙΠΙ 

εο εἱεδοΐο οἰϊαια οὔσαγο δ οὲ βου ρίοῦ , π6 44 ργοίογαϊ, 
αποά δα Ποὺ ἀὐρυμηθηϊαμη ἤθη ΡΟΥπθαΐ, Ὁ 1η στὸ ἀπο- 
Μὲ πιο 15 41} ρμοΐεβὲ, 81 ψ 6] ὨΪι}15. αἰΐθ ογαϊαι Παγγα10-- 
611, γ6] ἀθρυοβδίο 88 1η1{1]65 ᾿πδθυϊ. ΠΙῸ ἰάπηθα ἨΪΠ1] 

ἀϊοοπάαπι ἀθ ργοοδίηῖο. [ἢ 400 το ον ἰαν απ! θη δρυὰ 
ἽΠπογάϊάσδμι ὈγΡαν ον το5 ἀναθοοσαμι 1π646 ἃ ῥυΐπια οΥἹ-- 

σίμθ: 864] Ποὺ τι 'ἴπ ῬυοΟΘ 115. ἢΔοΙ 5. δα παν, 118. ἃ 
ΤΠαοΥυ 46, φαριηδαμπηοάμμ ἰᾶται 5᾽ σΠ] Ποαν Ἰπ5.,. 60. 601-- 

5110 Ταοΐαμι δϑὲ, οὐ σομηραγαίοηθ 1πβἰππἰὰ ῬΟΙΪΟρΡΟΙ6- 

βῖδοο Ὀ6}10 ρυίονα οϑάθιυϑ νὶ δἴαιιθ τηδρσηϊτπάϊης 1π|0 ] Πρσϑη-- 
ἰπτ. Απἰπιϑάνονίεραῦ οι Τὰν ἀϊἀ65, Που]Πη65, 418 1-- 

αἴὰ αυΐάσμι ΒΘΙΠὰηὶ σογουθηὶ, Ποὺ Ἰρϑιπιὶ ΘΙ γι τπᾶχὶ- 
γα ΡαΐαΓ 6, 568 60 Βηϊΐίο νϑΐίεγα τη 51]5 ΔΓ]. 5 21. 

Τη46. οοΠ Προραῖ, ἢ 40 8 ΘΓῸ ΘΕΠΙ ΠῸῚ ΔΌΘΥΓᾶ556 Ὠ]0-- 
τι 511 δχθιηρίαμι ἀοοθὶ, ἴοσθ, φαϊθ5 πο Προ αμτι ἀτρα-- 
ταϑηἕιηι 4Ἰ9ρΡ] 1 οογοῖ : δία αὶ πα 60 πη] 8 ΤΠ αἸοῖα, 688}}-- 

πη ροββοῖ, ἴρ86 οοδγοογεῖ οἷ, 4 Ῥ οΟΘπΗ οἴοίτι 1 6ϑὲ, 



ΑΒΟΌΜΕΝΤΌΝ 50ὍΝΜ ΤΒΑΟΤΑΥΙΤ, δι 

αἰϊοπίος τοἀοτγεὶ Ἰθοΐογεβ, νϑίθυα 178 οσϊθπαδ ἤθη ἀθθθ 6 

ἴῃ ε8, 408 να ]ροὸ Αἰ Ποιεραμΐαν, 6586 δὐχηπαἰϊομθ. Ῥγδθ- 

ἴοσεα αασῶι ἢ ΤῸ8 ῬΥ1δοα8 ΟὙΘΘΟΟΓΊΙΠΙ 1Π6 Π]ΓΘΠ5 τη ]ΐα 

Α11|8 Ἱρποία ἱπνϑηϊβϑεῖ, οἵ Βοπηπθπιὶ (6 115. ᾿π1ο]8 8586 06 

Ῥευνεῦβδ 6886 86 8,886 5 418 εὰπὰ τ νὰ ρογα ὁ, 4ποά, 

4παπὶ δά ΡΘΟΌ] Δ πὶ ΔΡΌΒΘΘΟ]Ορία ἢ. γαθοῖθθ ΘΟ ΒΟ θ6Ὴ-. 

ἄδπι ἰεπιρτι8 οἱ ἀδεϑϑεὶ, οϑυῦὶθ γ68 βγαν 851 π188, ὉΡῚ Ορροτ- 
ἐπηϊα5 δάθναῖ, αἰϊηρεσα ἀδογανι Ὁ ΝΟ μοίεδυῖβ ᾿σ! [ῸΓ 
πο ταῖγᾶτσὶ, απο ΠΙοΏ 5115 εἰΐαυ πο ῬΤΟΟΘ ΠῚ, ἰδ 
ἐρτυθρίτηι ἔδιμ 8. ΠΘΟΟββαρ 11», ἴα πῆθδηῖ ααοα 8[π|6 140-- 

πθὸ σομβίϊίο αὐάϊτατι 818, Τθργεβεμαῖς Ὁ. 865. 564., δ ρυῖ- 

ταδτα δἴητιθ θχίγθπιθιη 6118 ρΔΡ ΘΙ ΘΟΠΪ ΠΏ 5615 δἰ πα 6ἢ]- 

οἷϊ, αιοά 5101 τηαρὶβ ργοθ αν ἀἴοΣ, 5684 αποά ὨϊΠ118 ᾿σδνγο, 
ψὶ 6 αἰαπθ Ἰεϊμ μη 68:. (δ νουβ 46 Ῥροοειῃ. Ηπογα. 

Ρ- 15. 5464. ἴὼ ἴρβα δαξεμι δἰβίονϊα “ΒΟΥ 41468 ργοβοίβοϊ-- 
τὰν ἃ ὃ6110, 4υ04 1πίον ΟΣ ΠἸο5 εἰ ΓΟ 8609 οὔ πὶ 

ἐβ1 1, 24.: εἱ σϑοΐβ φυϊάθι; πᾶ Ποὺ ᾿6Ι τα 84 [οεάσοτα 

Τιαοοθεαθιηοηΐϊοσαι. αἰᾳπε ΔΙ θη θηβίαση ἔρδησαπάα οσοα- 

ο'οῦθαι ἀθάϊς. Ῥοβίθα ἰϑιθῃ, ῬΥΙΙΒα 81 δα με] πηι Ρε-- 

Ἰοροππεδϑίδου μι δοοθαϊξ, ΡῈ8 ἃ ἀγδθοῖβ ἱπᾶθ 8 βπῖίο θ6}10 

Με άϊοο ρεβίαϑ Ὀγανῖὶεν δἀυτη ναὶ 6. ὅ9. 8414. Οὐδιη 58] 

ρ86 ἀεργθβϑϑίοπθιι (ἐκβολὴν τοῦ λόγου) ΔΡΡΕΙ]δὲ ὁ. 97.. 6 
αυΐάεπι πθοθββαυῦῖα ναὶ. Ναῖι 6]]Π πὶ (ΟΥΙ ἰ Β] δοῦσα 41 81|-- 

4υδτα δηϑαπὶ ἀοα 1 Γοθάθυῖθυ5. νἹ] 18, εἰ Ρα]δπι οδιϊβᾶ 
Ρ6}11 6556 ἐδγθαίαν (ἡ ἐς τὸ φανερὸν λεγομένη αἰτία 1, 45.), 

ἰδιηθ Ῥγϑϑίεχὶι8 801 111 ογΐ 5 δἰ γα γα, σΙΔΏΘ ΘΠ 
ΒΟΥΓΠΊΟΠΘ ΠΟῸΠ ΟΟἰΘ γαῖα οδιιϑα (ἡ μὲν ἀληθεστάτη πρύφασις, 
ἀφανεστάτη δὲ λόγῳ 1. 1.) 8[18 εγδὲ ἴῃ διιοία ΑἸΠ ΘΗ] Θη81πι τι 
Ῥοϊοπεϊα» πιϑία, 4φαθπ ᾿ῃ]Π]Ἰοἰ Ραμ [Δοθἀδειπ 18, οἱ 1]- 
ΤΉ 1115 π46 οΥ8. ΟἸΆΓαΤ ΤΕΡΏΠῚ ΟΥΙΡΊΠΕΙη εἴ Π]8 Χ1Π|Θ 
ἱπογϑιπθηΐα Αἰμπθηδστθιια.,, τ νὰ Ὀ61}}1 οατι88 οἶδγθ ραὶογοῖ, 

ὭδΟΘ856 δαὶ δβχροηὶ: ργϑϑβϑθυϊίηι αι αἱ δηΐθ ΤΉΠποΟΥ -- 
ἀἸάθμα βου ρϑεγαηΐ, μη 68 δὰΐ Γ65 δΐθ Ὀ6] πὶ Μααϊοιηι 

βεβϑίαβ δ ἰρϑπὶ ποὺ Ὀ6Ι]ππ Θχαγαββϑθηΐ, 864 ΡΓΟ ΧΙ Πγ8 
ἰοῦ ρογ Ῥγδθίθυ μη 9 98θηΐ, ἐχοορίο Ηε]]δηϊοο, ααὶ Ὀσθυαΐεσ 
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ποαὰδ ἰάομθο ογάϊημθ θοῦαπι τη η οπ οι [θοῖ:. (1, 97.) 

ἼΔηΙ ὨδοΘβϑαυῖδα δαὶ ρον α θαι ΒαοΥ 41{{18 ἀορ Θβ810}}68, 

4188 ᾿ς δἰη 5 8 ΤΟ ΒΘ ηλτ8., ΟΠ ἰδ πἰ65. ἰδηίθ παι 0Ὀ-- 

βουνδίϊοιιθϑ ραοῖδ νου βι 18 ΘΟ ΡΥ ΘΠ 8885. (πὶ ἀθ Αθίπϑθ 

δα ρ οαῖρα5 ΠΠ, 116.,, 46 Ηοβίοαϊ πιοσὶθ ΠΠ, 98., ἀς 

Θοϊομδθόσαπι οὐἹρίηθ ΤΥ, 120. 4].) οἱ γι ἢ98, 481 ρυΐδη- 

ἴὰν, 4υΐρρε ἀε ἀ4υῖθριι5 Ἰᾶτι ϑαργὰ ΘΧΡοϑί πὶ 811. [βἸ 

ὧδ Οὐϊομθ ἴ, 126. εἰ 46 Ῥαυϑαηΐα 1, 1598. 5464. ΠΕΘΘ558 1710 

Αἰϊφυϊά ἀϊοοπάαπη οὐαΐ, αασχῃ ΑἸ ΒΘ ΠΙΘΏ865 οἱ ᾿δοθάδοιηος- 

ἨΪΠ 5101 ᾿πνίοθμη ἱπιρουαϑβθηΐ, αἰ Ῥίδου]ο ΡῈ ΠῸ8. νἱγο5 

οοπίναοίο ἀγθ 658. Πἰθουατεπῖ. Οὐοῦβὶ ἀ6 Ῥαυβδηῖα ῥδαϊο 

Ῥίανα ἀἰοία δαπι, γ65 ἐπ 68 Θχρ]]οδπία δϑὶ, απ Ρδιεβαπῖδε 

νἰΐα ᾿ποῖατε ἴα ἰεπιρονα Ρ6}}0 Μϑάϊοο αἰᾳὰθ Ῥεϊορομηδβίδοο 

τπἰουϊθοία, 4π86 σαν ΤΠ ΠΟΥ ΑἸ 4] ἀδϑου θη Γαθυϊηΐ, τποάο 

ψιθ5. [Ἃ60 δἰΐδι ἃ Ῥαμπβδηΐδθ Ηϊβίονῖα δα ΤΠθι βίο 8 

οχίγοπα ἰαΐα 86. δΡυρὶ ραΐϊίιν, ααδεὲ πα μα οἷμπὶ 1118 

ςοπδερθηΐ, ἰδηηθ Δ] οααΐη. πὸ 181} ρον ιϊπθαῖ, ϑ6αι1- 

τὰν 1. 11. 6. 15. παυγδίῖο 4 ΤΠμοθθὸ Αἰἰοαθ ᾿π00]45 ὁΧχ ρᾶ- 

οἷς Αἰμθηαβ οο]]Πσθηΐθ, αἰ ἐκ τοοογάαξϊίομο νϑίθυαηι 60- 

ταϊο όσα σαρίάο ΑἸ ΘμΙθηϑίθση 1Π ἈΡΥῚ5 γ]ν πα] ἜΧρ]]- 

οοἴαγ,, 4π86᾽ ἴδοῖ: , αὐ εἰΐαπι πο ἀν θηδπ. 8. Ποβεϊθιι5 

ΔΕσΥΘ ἢ ὈΥΡδπὶ 86 σοηεντεπί, Μαρίβ δἰϊατι Ἰαιάδπά8 

δαὶ δα. 4086 46 Οὐνυϑανῖαι ᾿πηρθυῖο 1, 96. ὁ7. ἀἰοῖα 

βαπῖ: ἀποά 4υηι ρ6 ὈΡΘν Θ πη060 ἰοΠΊριι5 Ποναΐ85θὶ, πϑυα 

ἄσθιθ ἃ Ῥίεγιβαμθ, ααδηΐαμη οΡαΐ; Ἰσπογαραΐινς δὰ 

ἰαπὶ βιργα [188 4υδβάδπι 46 Ἴ ὁΓαὶ εἰ ΤΕΡῚ5 σΟμσδηριι- 

χἰϊαΐα βρᾶῦϑαβ Θοβῃον  Πηῖι8, ἴατπ γΘΙῸ δῖ 6 ΠΪ115 Προ 

ποι ἴα ᾿αάϊοανὶ σϑοῖθ ποι ροΐοδὶ, ααδπξϊ ππουηθηὶ] ἔθ 

ἐχρθάϊο ἃ 5.18] 06 1η ΑἸΠμεπΙθηβία αι σταίϊαημ βιιϑοδρία. 

Τα εἰΐατα Ῥογαάϊοοας εἰ Μαοθάομθ ἰδπὶ ἀροῖθ οὐπὶ ΒἸϑίογϊα 

Ὁ6}}11 Ῥεϊορομῃπθϑίδοι οοϑογθηὶ, δὲ ἰοῖ 85 'π θᾶ ΘΟΙΠΊΒΠΊΟ-- 

γαπίαγν, αἴ, 8] πῃ ΘΟΡΙ ΤΠ ΔΙΟΓΠ ΓῈ5 σδραΐ 99. 1Π80Π|}- 

ἴὰν, βεααθηι δαΐθπι οαρὶ8 πα αξϊοη 68 ἴῃ οἰ ἰδτ5 ΘΟ πα - 

τίοπα ρϑι Ανομοίδαπι, Ῥογαΐοοαθ ἢ] πὶ, ἔδοίδθ ἱηάϊοδα- 

ἴα, ἔδοι!θ φουἱρίουΐ νϑηΐαπι (05, Ιἀφπὶ ΠῚ, το. ἐς )6- 



ἀβαῦμεντυνΝ οῦῦμ ΤἈΔΟΤΑΥΙΤ. οὖ 

Του τ 8. ΡΥ βί 18. ΠΟΠΠΪΪα [56 01, αὐ ΑἸ ΘῃἾ 6 Π5885 

115, 486. θ6}}} ΡῬΕ]οβρομπηθδίδοι ἰθιροῦα ἴπ μᾶς ᾿ἴπβα]ὰ ἴπ- 

δ Ππεραπὲ, βοΐϊαμα ἀπε αι τπουθ τϑϑι 1556. ἀθο]αν δὲ, 
Οὐδηαδια απᾶ8 (6 Ἀμεμθα μον Ῥοϊγογαίθπι οὰρία δἱ 

ἈΡΟΙΠΩΣ Πε]ο οοηβθογαία 80.011, δα Ροίεγαὶ πη (616, 
απαπι ἰᾶπὶ 1, ιὉ. αἰἰρἰϑθθῖ, [τὰ θιίασαι 1, 102. ἰὴ Δηι- 

ΡΠΐρο]δοβ οὐ σίη!8, 46 4108 566 ΘΟ θη ἰᾳΓ6, 40 46 

ΜΜαοεάοηῖθυι8, ἀΐσονα οα ρας, ποηηπ1}}8 ΓΕρ ε, απᾶ6 ἰᾶται 
Γ, τοῦ, δαξαθγαηι. Αἰἰαπηθ ᾿ΐο 560 168. οὐ ]ΟΠἾ8,. αυϑτ 
Ἰῃτογσαταρουθ ποι, τϑρϑι ]οηθιὰ οχοῦϑαῖ. ((οπιραγὰ 

εἰΐδιη Π, 27. οὰπὶ ΙΥ̓́, 56.) Ῥιδείθν ἴδθὸ ἴογί88818 8|16 15 
μὰς τγοίοσγαὶ 486 ἡ, 26. ὙΒυονἀτἀε8 Ὀνθνιίου ἀδ 86 ᾿ρ86 

ταοποῖ, εἰ 408. τηϑίου θη ΠΙᾺ] 6πὶ 110 18 8118. ΘΟ ΟἾ]}18 6 
ουρὶι: δαῆαε απ τηοάθβί6 ἀϊοία βιηΐ, αἱ οβθμάασα πϑπιῖ-- 

πὶ απθαμΐ. ϑ᾽π6 ἄμ010 δαΐεια ἰὰο ρενεπθηΐ 486 ἀε 
ΘΙΟ 46. δια δὲ 1π60118 ᾿πϑαπίθ Πργο Υ]. αἰβραίδηϊαν, οἱ 
οὐ σϑοὶθ πΠῸη ροΐογαπὶ, 4υοηϊαπι Αἰπθηΐθη865 πᾶπο σα- 
σίοπθ, ἴΠ φπᾶπι ἰδη 16 ΘΟΡ118 Ργοΐδοι δαπῖ, δὲ ἈὈῚ ἰδ 

Γαμπδϑίαπα οἰδάίςια Δοοε ρου ΐ, ΠΊ]Π118. 4181 ΡΔ1 ΘΓ αῖ, 00-- 
σηϊίαιν ΠΑΡαΡαπὶ ( ἄπειρον οὗ πολλοὶ ὄντες τοῦ μεγέϑους τῆς 

νήσου καὶ τῶν ἐνοικούντων τοῦ πλήϑους καὶ “Ἑλλήνων καὶ 
βαρβάρων κα. τ. λ. ὟΙ, 1.), δίᾳφιε 51η6 ἰθυγαθ, ἴπ 48 ρΡὰ- 

δηδίωπη δϑὶ, ποῖ 18. ΟἸ 8 ΠΆΤΤΑΙΙΟ πᾶ ποᾶ Θϑὶ εἰ ΟΡ δοιγᾶ. 

Οὐυοά δαίειη ἴῃ εοάθηι ᾿Πγο (6 Ηδυτηοῦ!ο εἰ ΑὐἹδιοριίομθ 

ὙΠαοΥαΙἀ465 Ἰοχαϊίαν, 14 ργοξΐθοϊο οομῖνα ΠΟΤ ΘΙῚ 6118 80-- 

οἷά: ποῖ ἰδπιὶ 4ποα 1ἀεγ ΔΥραπιθηΐαι ᾿δτπ ΡΥ ΠΡ γῸ 
(ο. 20.) Ὀτανίίαν ἐὐαοίαν!ὶ ---- πος δηΐι δἰΐαηη 4101 αὖ 6ο [8- 
οἴμπη 6558. τποάο Ὑ]Ἱ]]η1τ|9 --- 4 Πα 4ποά ἴα416 4016 Π81-- 
ΤΔΠ4] ορρονιπηϊαίεμι πἷο πομ Βαρεὶ, 864 Ῥγδείθχ π) 88-- 

15 Αἰΐβ σθρεῖῖ, Νοπ πϑϊλατα ραν, ναυα8. Πὰ1118 ΚΓ] 6Χχ- 

Ῥ]]Ιοδ ομ 8 4φαδοδἰία8 6586, οἱ ξμ1556, 401 ἙΠαοΥ ἀἸάοπι ΡΙ- 

δἰϑιναιαρατα σεηθσα οὐ Ἰάθο ἠϊοογθηῖ, Ηοο ἰδηθα 

αἰὐπαϊ πο Ρο886, βιρτα ργορδίμμι εϑἰ. Ἐονυίαβ818 νΘῚῸ 

βουῖρίον ποϑίθι, ἰη 68 86 Ἰοη 68. 4188 ΡΟΡᾺΪΙ Α.ΙοΙ 16-- 

Υἱίας ἐχοϊίαραϊ, οἰ γθοογάδιιβ, εαδμάθηι θυ αΐοιι 1.866- 
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ἀδεια ον 8 ν]Ἱοίου τα ἴδ ΠΟΥ πη τ  ἀ 1 1586, αἴαπο ρυᾶθο6- 

Ῥίουϊ β10 πΊΟΡΈΘΙΙ, 5101 Ἔχϑ πη σοπ ἶα556, Ῥορεϊανὶ 101-- 

Ῥουΐο πο δἀπιοά τη ἔανεθαῖ - Ὧ8π| ΟἸδοπθη οογίδ 1ηἰγῸ-- 

ἄποῖς Ἰοαπεηΐθπι, Πολλάκις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων 

δημοκρατίαν, ὅτε ἀδύνατός ἐστιν ἑτέρων ἄρχειν, μάλιστα δὲ 

εἰς. ΠΙ|, 37. -- 864 ρδγίίεν αἴαπε Απέρμοι εὐ Χεπορῇοι, 

Το δοιποπιουαπι ον α 18. ΤΟ πα η ἀηἰθέθσοπδπι 161-- 

οὐραῖς; Ἰἀδοααθ πῸΠ ϑόστα ἰ0]}18586ῖ, 81 Ῥιβιβίγδιίαθ τ δὶ -- 

πα δϑθς πα ρου απ, 864. σΟΡ 8. ΠΗ 5. Οἱ ΓΟ ΒΟΥ ΤΡ 11Π1, 

«πῖ6 ΠαΡοΡαμὶ Το ΘΟ ΠΟ ΟΣ ΠῚ ΤῸ σε8. δίδηθηϊ ἰατιθη 

Ἠδδο δἰηδίσαδ, ἤθαθο νἹἀθηΐαν δ ᾿ΙφΌϊ πὶ βου ποῖ Ρο586. 

ἍΠ858 ἰρίαν ἐαὰ [λοι θηΐ68, 51π|}}, 4088. ΠδΟΙΘΠῚ18 ΠηΘΊη0- 

γτανίπιβ, ἀορσγθβϑίομθϑ, 46 4παγαμ πδῖα γα ΘΟΠὉΡΡῚ οἰΐαγη 

Ῥοϊεϑὶ Οτοῦσον. Αὐτα Ὠἰϑίου., Ρ. 272. 546... 5015. Αἰ νυπ δ η1115 

ΔΙῸ ΠΌΤΠΘΤῸ 6886, ἃ 66 115. Ἐχοθρι ΤΗπον 6 π 56 11-- 

ῬΘΙ ΤΏ ΡῈ 1Π ΥΡΙΙΠΘμἴο, αποά 5101 ἰγδοία π πτπ ΒΌΠΥρ51Ε. 

Οὐαν εἴ π| Ιου 815. Πα πο βου ρίου 5. ΠΟΒΕΡῚ νἹΡΕΆΓ ΘΙ, 

αἰ δοὶ σα] πη ἶΆ Π60}1 σαρΙἀμ8, νἱο οἱ νοσίθπβ, Πόλεμον ἕνα, 

ἴπχαϊ! Ῥ. 772... χαΐ τινας ἀπνευστὶ διεξέρχεται μάχας ἐπὶ μά. 

χαις ποὺ παρασκευὰς ἐπὶ παρασκευαῖς. 

Τία ἰσίτατ, π1}81}, χαοα 1ππιἘ}|6 811. ἃ Τπυογαϊ46 πᾶνΞ 

γαΐμτη 6596. 086 ΠῚ ΟΘΉΒΟΥ ΒΟΥ 8 1400 τη 060 ΘοΠο06- 

ἄτι. 964 Ῥοῃὶ δου ρίουδ οδὲ δα πῃ... ΟΠ 18. 486 δὲ δῃ- 

σαιηθπΐαμη Ρ[ 66. ΘΧροπθηάαση Κϑαυϊμηΐαν, νϑΡΘ Ρτο- 

ἔεγγτθ Οὐἱ οἰἶϊοῖο ἀποθυι5. ποτ 5. πο δα {5 [αοἰτν. ἃ Ἠ1-- 

ϑἴοΥοΟ ποδί ΓῸ 6586 80. 011 ΠΙΟΌ 8115. ΕΠ ΘΠ ΠῚ} ΠΟΘ 116 

Ηιἰδιονίδηι δα δρίατα ἤπεηι Ρουθ Χ1586 ἢ. 751. οἱ ὅὅσ,, πος 

46 ᾿Ἰαϑίαπι τποάπαι τη ἀἸοθ 16 1588. 866 αδ6 Ράπο]ο-- 

αίθυις γευθὶ5 ἱπά!σογθηῦ, νου θοβδῖτι8. ΘᾺ ΡΟΒΙ11556, ΘΟ] σοη:- 

τἰὰ5 δαΐοιη αἰἐσ᾽558, 4868 ἸοΠπρίον: οταϊίοπο ρερνδοίαη ἃ 

οϑϑθηΐ Ρ. 8589θ. ὕϊναηιαῖιθ οὐπποη αατιηι ΡΥορὶα8 οοηϑι6-- 

ταν υῖπητ58., 1 ΘΠ Πρ θται8. ψΑΠΠΠῚ 6856. [ποϊρίδηηα8 δαΐθηι 

ἃ Ῥοβίογϊονθ, αυοὰ ΘΧ ΘΠ 18 αα θα 5 ἃ ΘΟΥΓΟΒΟΡΆΧΘ δίτι- 

ἀαϊ! Πιοηγθι5. Οὐουϊίαν θη. απο ΡΌραα δά ΕΌνΥ- 

πιδἀοηίθηι, σοητΐςϑα (1, 100.) ταΐατι8 δοουγαίθ ὨδΡΡαία 811 

; 4πᾶπὶ 
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4υδιπ ΡΥΪπιᾶ Τιαοοἀαϑητοπίοσα αι δὲ Αἰ δα θηβία ιν 1 ΡΕ]]Ὸ 

Ῥοὶορομπθϑίδοο ΡΥο Πα πᾶν α]ῖδ (1. 11.), ἀπ παι ἴα πιθα ἴῃ 1118 

γαα]ῖο Ῥ γο5. πᾶνο8 σαρίδθ γα] ἰαθϑαθ δὲ ἀθρυθθ888 βββθηΐ. 

Ἐοδειιαπθ πιο πομπ}}} ρσϊπναμι ΟΡ  Π  ΒΙΟν ΤΠ. αἰᾳα6 
(οτουγαβοσπηι Ραρτιαῦη παν αΐθιῃ Τ, 39. ἀσοαν δ 5. εἰθϑου]-- 

Ῥέα νοϊπθυαηΐ. 8566 [δὶ γϑοῖθ γοβροπεθι βομο]!δϑία : Τὴν 

ναυμαχίαν ταύτην οὐκ ἀγφιβῶς διηγεῖται, πρεσβυτέραν. 
ἴσως οὖσαν αὐτοῦ. 65 δηϊῃι θα Ἰο ΡΘΙΩρου θβϑίδοο βρε6- 

ΥΊΟΓ 5 ΠΆΒΠῚ ΠΟ ῬΑ ΓΘ τη 10 511|8 ΔΥΘΌΤ θα 8 ΤΠ πον α1ἀ6 οἰθοῖὶ 

οοπϑβιϊϊαδηξ, 561 ΠΟΠΉΪ5] ριῸ 1π γοα ποίίομα μα θθη 86 δἰ πΐ, 
48} ὈΓΘΥ 581216 ἜΧΡοΟΠΘΠπ86 εγϑηΐ. Ηὰύῖς Ἰριτὰν γεν π 

αι 1ἴα 1116 οἰα ἀξ, πὶ, απ βοΐ συδν 85510185 Γ6 5, 56 

δᾶ8 μη 68, ἃία 16 πᾳ ἢ18 10818 ΠΙ8 518 41186 αν Θῃ 586 ηΐ, 418 ηὰ 

4 πιοάο βεβίβθ ββϑθιῖς γΡ ογγθῖ, Ρδτιοἷ8. ΘαρΡῚ θ15 ΟΠ 6 ΠῚ 
Ῥυΐϊβοδπι αγϑθοιαθ ἰδίου δ. Ἔρνα σα δἀπηπιῦγασοί. 864 

δἰϊαμ ἴῃ 115. 486 1 ἴρ80 βε}]ο Ῥεϊορομηεβίαςο δοοιάθγαηΐ, 
ἀεβουσεπ 15 Ππμον ἀϊ65. ϑαυηῆδιαι ἀθη 1 Ορουαπι, οὐ 68 

Ρο ϊ5βἰπητισι Ρ]ΘΏ1 18 Θχροηθγοῖ, α0886 ν6] 61 86 ππᾶρσηϑ 
δαὶ αἰτοοῖα Θδϑϑεηΐ, νϑὶ Θ΄ 4] 8. ἰ8}18 ρσούθ!νεηΐ, Ἐκ 110 
σθθθυα 8ππηὶ ρϑϑ θη α, απᾶθ Αἰ ποπ88 ναχανῦ, ΔΕ ν]6- 

ἨΔΕΟΥ ΠῚ ΡΟΥΘ] πὶ, Ῥ]δἰα θη βία 1 ΟΡ Π8, γῈ8 ἃ θγα- 

8148 σοβίϑθ, βχρθάμπιο 1 Θ᾽ οἰ Πα πὰ δὲ 4]16 ρ]πγα: εχ μου 

Θρμδοίθνῖαθ ᾿πβ]86 Ἔχρυβηδίϊο, ἴπ απἃ ΦαδΠ4Ώ8ΠῚ ΟΝ 
ἩΪΠ115. ΠΊΘΘΉ 5 Θγδΐ ψ 6] ΟΟΟΙ ΒΟΥ 1] Ψ6] ΘαΡ (ΟΥ̓ ΠΠΙΙΠΘΓΕ8, 

Γμδγαπὲ απ 6 ̓ πίευ οαρίϊνοθ παυὰ Ραιοὶ ϑραυιαίαθ, Οὐ ο5 
58 Δ 4π Ποβίϊθυ5 ἰγϑα τα γοβ 6556, νϑθοὶ ΠῸ]1Ο πιοάο 
ἀὐθιϊναῖὶ ἐγαπὶ ΠΥ, 40. οἱ “πα ττη ΙΒ] οι 5 Τδοίπιπι δϑϑβεῖ, 

ΤιΔοεἀαθιηοηϊά Ὁ Αὐ τοῖν ]β Αἰ 8616 ΡΟΡ 18 μγ8 16 Δ 1" οοο- 
Ρευπὶ , 2ὅ. τὸ. Πάρι Τιδοθαδθιμοη} τι σαρίϊνο8. 56 Γ- 

γάγθαὶ δὲ σϑοαροραροπί, οοη ϑϑίιπι διΐ [οί θυ δοίθπα 
Ρᾶγαϊ ουᾶὶ ΕἿ, 15. 864. , 15., 4π86 ροβίθα ἀδοίμιο 

θ6}}1 δῆπο τϑνογα ᾿ἰηϊΐ8. απ. Ῥγδείθγθα ϑρῃδοίεγία 6χ- 

ΡῬυρπαῖα. ΔΙ ΘΠ ΘΏ 568. 5101 ἰαἴατι δὲ οονίαι γεθαἀιάεναηξ 
ῬΥΠ ῬΟΘ8ΘΒΒΙ0Π 61, Ὁ] Ν65586 108. οο] σάν, δία [νασο-- 

γηϊόδην ἴπ6 ἀδροροϊαμὶ εἰ Ηφ]οὶο5. βο ]οιΐανα ροϊἰεγαμῖ, 
Τλεογά. 1. τ 
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τ 4υοά να]146 ἱπρναΐιπι ἐγαὶ Τυδοθάβθημοη 5: ΤΥ, 5, άι. Υ͂, 

85. Οὐδπηιοθυεπι εἰϊᾶπιὶ ΟΡ ασϊι8 ἴμἔον πα 11 ΒΡ ΘΡΊΟ ει 

ἀοϑουὶ ριομθαι ἱπίανία Ὑμυογἀϊάδπι οαγρὶϊ θίομ, Ρ. ϑάο. 

54ᾳ. Οἱὶϊ εἰ Ρ. ϑέι. 54. εἱ Ρ. δάδ. 54. ἄερτα [δυὶ, φαοὰ ἀ6 

ΟΥἱπουϊοναμα, Αδριπείδυαπι, Θοϊοπδθοσιπι οἱ ἨδϑιϊἜεθῃ-" 

"ρα Π. 56.118. Ῥϑαοίονα ἀἸοΐα δἰηξ, 4πᾶπὶ 46 ΝΠ] 8 618, 

ῬΙ]αἰαθεμβίθι5 αἴφας Ν6 1115, πο γαραΐαν!ξ, ρανίϊτη δἰ πη}}- 

Ἰπὴα ἴαοϊα,, εἰδὶ ἐαοά πα ΟΥΘΆΤ 8 νΟ] γπ118 ἰοοίοῦ θυ 5. ΠΟΙ 

ἰοάει ψ 6 }18 βδερῖαβϑ τεροὶΐ ροβ86, ρᾶγει ἰπι5ΐ85 ΤΉ θΟΥ- 

ἀἰαὶ ἔμϊ886. οαυβ88, Θὰ (6 ἢϊ8 ροίϊ8 αυδπὶ (6 1}}15 ΧΡ] - 

οαἴϊα5 αἰσογεῖ, Ναιῃ ΜΠ ἹΘπαθουαπι, Ρ]αἰδεβηϑία τι δἱ 

Με]ογαμ αοίαποῦ ΡΌΒΡΕΙ 8 θγαπΐ, οαρ [18 ρου σα] τα 8.-- 

ἰογαπί, εὖ να] ἐγαοι δ δα μΐ, 6} ταϊγο ἰαπίαμη οαϑῖι 500Ρ-- 

ῬΙΙοῖαπι οἴαρονιπι. ΟΥ̓ ΘΡΙΪ απῖθπι οαπα ΝΊοῖα Ρϑοίϊοποιι 

[δοουαμΐ, οἱ ἀθογθνθριηι ᾿ 4ϑηναίοις ἐπιτρέψαι περὶ σφῶν 

αὐτῶν πλὴν ϑανάτου ΤΥ, 5δά., ᾿ἰἰάθπηημια 58 {18 πηθ ἐνὰ- 

οἷαι ϑαπὶ ο. 57. δ Πθθηβιατῃ ᾿πέογί πηι απ Ρ] ασιθιι8 νου -- 

Ὀὶ5 ἀφδβου! Ρ᾽αηθ ἤθη ροίϊεγαῖ, αποά 1ποϊα τ 1π ἔθ ρογα 

θεἸ] τα Ῥεϊορομπεδίοατῃ ργαθοθάθηϊβ: ργϑθίθγοα ἢΪ ΠΟ. 

οδεβὶ, 864 ἰδπίππι βθαθι15 ΡυΪδὶ δαηΐ, 1, 114. Ηοο ναϊ]οΐ 

εἴα 46 Αθρίπθιῖθ ἴῃ 6ὸ φαϊάθπι Ισοο,, 4π6π| ἢ. 946. οἰϊαΐ 

Το β8118, εἰ 4αἱ Ἰεριταν ΠΠ, 27. ΟἾδ6 ἰᾶπιθη Θχοιϑαιϊο 

τηΐη 5 δροοίαϊ δα δἰϊθυαπι Ἰοοσπι, ἀραιὰ Ὀίοη. ἢ. 842. 5εὰ 

ἀρυὰ Τμυο. ΤΥ, 57. Νεαᾷα ἴαυαδῃ 10] αυϊοαιιδηι δα ΡΕΥ- 

δρ᾽οαϊαίθμι οὐ ϊο5 ἀθϑι ἀθυδῖπν, δὲ αι ὉΓΡῚ8., 481 
Αερὶπεῖαθ ἴῃς μα αθδπΐ, ορβιαϊο ποι ἴα ἀπγατεῖ, πο πὶ 

μτθ!Προ, 4υϊά αἀϊΐοεγα ροϊαθυὶὶ βου ὶρίου » ΗΪ8] ἔον!ε Πα 15 

γαϊβουΐ ΡΟΡΪ οδ]δνηϊϊαίειι Δ ἤθη απ, δι Οὐ 068, 4186 

ποὴ Ππαθἰταθ ν]ἀεηΐοσ, ρίδηθ Βησοπάαβ ἔμ 586 οΘ868. 48πο-- 

ταχα ἠδαΐνιηι ἰῃ [15 ΠΡ τὶ8 ἤδθυὶ 5ο]6ῖ. Ὅ6γ6 δπῖμι πιοποὶ 

ἨδΙμπϑηπ5, 4 46 Πδο αιδοϑίϊοηθ ΘΟη8}}} ροΐδϑὲ Ρ. 145. 

966.. τηρχὶπιᾶ8 ΓῈ8. ἰηἰθυ πὶ 8116 τηα στ 8 πιο ΠΟ π θ5 

Πουὶ, οἱ 4|188 ΠΟ Ῥο586. πῸὸ8 δοοιγαῖθ ρευϑρίοενθ [118 ἀὁ 

Θοϊοηδεῖβ Ὗ, 52. β8η6 Ῥ8.}]0 ρίπνα ἀϊοία νο]πιὰ8, ῬΓδ6-- 

βογεϊπι 4ατιπι ΟΡ 46]}1188 π᾿ 608 ΑἸ θμϊθηβιθ 8 ροφίθα ἰοίϊο9 
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ἐχργοθναία 81. Ὑ1, Ιβοογ. Ῥᾶπορ. ο. 39. οἵ 101 Γηΐρρ. 

Οὐυοά ἰδιθη 86} 1118 [δοίτιμα ν᾽ δι αν, δὲ Ρ6Γ 868 8818 δοῖο- 

π6 Μηγ μας οογία εἰ Ρ]αἰαθὶβ ἕλτα δία αθ' Οριθιι5. π1Ὲ]-- 

ἰμπὶ οεἄοραὶ. Ηδες 46 σϑυατα ᾿ρβαῦαπι “ο]θοία : δὰ αἱ 

ἴῃ που, ἴΐα δἰϊδ πηι 1π| ΟΥΑΙ ΟΏΠ1Π1 οἰδοίιομθ τ]ΐα α ΤΠα- 

ογάϊάε ρθοοαία 6886 οοπέθπαϊς ΠΙΟΉ 8118. Ρ. 849. Νηι 

πππι πἰγαημθ οἰνϊα8, ϑρανία εἰ Αἰ μθηδθ, βίδίϊτη ΤηΪ 10 

Β6}11 οὑπὶ πηδστιὶθ ΟΔΙ αι τ 1} 118 σοη ]]οίαί ἃ δβϑϑϑὶ, ο} 688.- 

46 Ῥϑοθηι Ἀρρει 886ῖ., ΑἸ ΒΘ ΘΠ 511} αυϊάθην ᾿οσαίουτιτι 

οΥ̓ΑἰΙομε5 Π|954Ππ6 ΟΡροϑβιίθβθ ΟΠ 6886 ΟΠ ΘΙ ΠΟΥϑία8, 866 

Τιδοδἀδοπιοπίουαπι οταϊϊοποιῃ ἀἰ θη 5. Πα 18} ΠΠ 6 ΓῚ5 οοπ-- 

βἰσπδίαπι 6856. Αὐ ἀπᾶε ἰδπιάειι πον ΠΙΘΟμΥ 8115, 80 ΑἸΠ6-- 

᾿ϊοηϑῖθα8. ἔπι ΟΥΑΙ 6 πὶ ΡὈ 106 ΠΔΡΙ απ εβ86 Ὁ Εκχ 
ΤΗΠΟΥ 1415 φυϊάεπι νου }]8, Καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαντες 
ὡς αὐτοὺς, ἄπρακτον ἐγένοντο 11, 59:5 1 ποη βεαιυίυγ. 

Ῥοΐμεδυτπ θρονὶ ἢϊβ Ἰασαὶϊ5. δαϊΐα ϑρανίαθ 1πίθγά[ο 6, 

Ροϊαθγαμὶ οδἰϊδπι 118, 4ππ πὶ {πὸ νΘηϊββοηξ, ἔθου! ἐδ ε πὶ 
ῬΆΡΙΙΟΘ νεῦρα ϑοΙΕ ΠῚ Ππδραγθ ΕΟ86116 β[ϑι1ΠῚ ΓΘΠΊΠ  ΘΓΘ, 

(οποϊάαπὶ ἰσιαῦ Οἴπηθ8 ᾿ἰϑίδα νᾶπδθ Ἂἰθο δι] 0165, 
486 Ρ. ϑάά. φρΙεπο οἵβ δαπαπηίαν. [{8 οιἰΐατη Ρ. δάδ, 5 
αυδεοτιίασ, οὐ, απὰπὶ ΜΠ ]6π6 δχρυρηδία [18 ο0η- 

νϑηϊθϑθὶ ρορυ]8, Ρυϊουῖ8. σοπνθηΐῃβ ΟΓα Ομ 65 8 ἽΠα- 
οΥ146 Ῥγϑθίθυπιῖ5886, δὰ ΑἸ θυ ῖτι5 οομϑβουρίαθ. δἰηί: 
ἀπα ΤΟΒρΡΟΠβῖ0 ἴῃ ῥγομπιία οβῖ, Νὰ) ααμηι ΒΌρουῖο- 

γ195 σομποίομ!β ἀδοτεία βίαι ΤΌ 515 ἰο θη ΐαν, δἰίθ- 

υἱὰ8 δαΐεπι γαΐα τηϑηθγεπί, πδθὸ δὰπὸ μα ραρθαῖ, ἴῃ. 40 

Ργδβϑίανεὶ 11, ..3Α1 δρο,( ᾿παυϊδ Αὐδοὶαβ 1 ΠΟΙ8. δὰ 

ῬΙομ ϑία πηι, ὙἱΓῸ ΟΌ]080 ὈΘΩΘ τεβϑρομπάθηβ, 3. 12 }}}18. (6 

οδυιδ18 1ἰὰ δυδηῖγε ροίΐαϊβ86 ρμΐο., πὶ πιθὶϊπ8. εἰ οι ηο- 

ἀϊ8 ἔπους, 1118. ογαι]ομ 8. ΟΠ ἰϑϑὶδ Πἃ8 ροίϊιι8. ΠΟΡ]5 ΓΘ - 

Ἰἰπααὶ. ἘΠ᾿ φαπηι 1ἰα ἔσοουε ΤΉπον 1468, ογθο ἰἰὰ οομ- 

δ Ϊἰὰ85. ζαΐθθα. ἄοπϑο αἰϊια οἀοοεδμιιν. ς. Να [ποθ ν]α 

φαΐϊδεμι ἰαπἀδιϊο εἴα σὴ! Που γ511 τερυ θη ομΘ μι 5. 50}1- 

Ὀὶὲ επϊμὶ Ρ. 849. 544., αιιππὶ πιι]ῖα8 Πα ϊα 8 οβδθμΐ, ΠΟΘ 

εαπὶ εἰϊρεηάδιη {αἶφθθ, αμᾶ0 ααἀ ρϑιιοοβ νἱ"Ὸ8 ρεσεποκεὶῖ, 

2 
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εἰ 608 απϊἄδπι, 4111 τ ΘΟ 0116 ἔαοίπτιι5 ΠΟ Ρδἰ  ἀ55θηΐ: 
ϑϑ Πᾶθ οὐδιϊο δἰϑὶ ὩΟῚ πη σηϑη ΟΔ] Δ] αΐθιη ἀδροναῖ, 

μαπά ἀμ ὴ6 ἰάπιθη σΘ]Θρθυν πα ἔαϊδ, ατιῖρρα 4πὰ86 ἃ δὸ 
οΡαίονα Πα Ὀ]α Θϑδθῦ, 41 ΟΠ 168 ΘΑ 8165 5608 δἰοααθηίία 
οἷ 8:.}}}}}1 46 γε ΡΈ]1Ο5 ᾿πά ]οῖο δαρογατ οὶ, ῬΘΎΙΟΙΙ 1σὶ-- 

ἴὰν Ἰοηρ 6 τη6]1π8 ἀπ πι ΤΙ 4 1118. ΟΠ] 118 οτδίου 5 Θαν6-- 
δῖα 116 Ἐχροϑβϑιῖο ἐ6 ΑΙ Πθηϊθηϑίτιπλ οἰ ν ται 15 Του πὰ Ομ ν6-- 
ὨΪΐ. Αἰ4ῸΙ 5} 11018 1116 ν 1 Ἰᾶτη ἰθυίϊο Ὀ6}11 ἀπο τπου Ὁ 5 

δϑῖ: 860 18 δα ΘΠ ὉΠ 18 ΠΟῚ ΠΊΕ 518 15 σ δ ἕαὶν γ Ρῖι8 

ΤΟΥ ΘΥ 8685. ΑἿΣ δαΐοιῃ πο οδρία Ῥνίο δαϊ ο]8856 οἱ 

ΘΧΘΡοῖτα 1ῃ Θ101]1α Δ 1880 ΟΥ̓ Ι10 Πιπ ΘὈ» 18 ργοροπαίαν, αἱ 

οὐρὶϊ ΤΙ Υ81118, ἰδτη π]ϑ] δϑί ΠΣ δϑὲ, δ οα αβ8 Π] Θἷτ15 Γαὶ 

Πὶς 1086 ΟΥ ΠΟ 5 8ε η81 Ρ. δῦ, Ἀορούο; απο, 4 ΌΠη ΤΕΥ 
οί ὈΘΙ πὶ Ππο τπόχεῶι ἔθ πουεπὶ Αἰ θη θη5865 ΠΠ, 54., 

οὐ ἴαπιθῖι, ἢἶδὶ ἸεοΐοΓ 8 ἃ βου ρίου 5. ἀεἴαϊ σα πο5. οΓ 6618, 

5616] ἰδηΐϊυ πη Θ᾽ 511 061 ΟΥ̓ΔΙ1Ο 1560} ροϑϑαὶ, διαί πὶ Ρυ]- 

τη Οσοαβίοηθ ΟΡ]αῖα ΠδΔΠῸ σομδαθι απ 6 πὶ ἰηϑῖσηὶ απο απ 
ΘΧΘΠΠΡῖοΟ 1{Πππϑίγαγὶ ΡῈΣ οὐαὶ; ῬΥΑΘΒΘΡ ΠῚ. ΠΟΘ] ῬΥ]Π1Ο 
θ6}}} ἀπηοὸ, ἈΡῚ τπα}18 ποπάαμῃ δ ἰβιιοιϊ 5.}1Π|118.. ΡδισΟΥ πὶ 

ἰδοία πὶ τηϑρὶβ ἀο]θἤλα8. απᾶ πὶ ἢ ΠΥ ΠΊοχ πὶ ροβίθυ δ 81-- 
Ὡἷ5, Οἷ, οιεν. δἀ Ρ]αὶ. Μεπεοχ. εἰ Ἐμπαονα, Οταῖ. ἔμ- 
π6Ό}. Ρ. σο. οἱ ει]. 1. 1. Ρ. 96. 544. ϑυρεγεβὶ ἰὰ Πὶο-: 

ὩΥ 511 να ρουῖαπι, αποὰ χηθπάδοι! ἀροαὶ ΤΟΥ ἀΙ 461, ααΐα 

θῈ}}1 ΠΙδι ον πι., ααθτη 8588. δὰ ἤπθηι ρεγἀποίαγαπι ργ μι - 
5886, ᾿πιρουξθοΐαμι γο] 4τι θυ] 5. 80 05.1{1556. δα τα δα 1Π 

Ῥυξβηβ δὰ Κυνὸς σῆμα σομΙ 588. αἸ ἢ ΠΔΓΓ Αἰ π5686 δ 
τϑαϊταπι δχϑαΐατη, 41 ΤἬΓΑΒυΡαΪο ἀπος ΑΙ οπανιπι 1106 Γ-- 
ἰαΐδηι τ ϑι1586 πη}, Ομ παπᾶ Θϑ8εῖ, ΠΟῸ ααϊάδιῃ ποῖ 

ψ ΟΡ ΙΙΠ 9 Πδ 1 Ὁ6}10 ῬΘΙΟΡΟΠΘϑῖαοῦ ἤθη ἱπιροπιιπὶ σα εὶ 

αἰααθ δνεῦδὶ ροβδῦ Ραρπαμι δ Αθσοβ ἤἥπηηθη Αἰ ΘΠδ τ τὰ 
Ἰομρὶ πηατὶ ς 1] ἰδίαν δἰϊαηλ παν ιϊοη θη ἢ εἶνο ροίμς οἱ 
νολῖ (Υ, 26.) ΤΙ πον αϊάθ8. Οπδιη Ἠϊδίουϊα δ ἔθ υ ΠῚ ΠΤ 
5ὶ ΠῸΠ 88 118 σγαΐατῃ ἀ ἀἸθη  θ18 Πἰοη γϑῖτι αχἰβιϊμηδῖ, μοο 
ὯΟ8 4υϊάθπι ΠΟη ΤΟΥ Ιπγαν, ΟἸοα δυΐθη 60 τιβα 8 ΠῸΠ 
ἀεαποία εςὶ ἰθίονα, εἰ δὸ δἱ οἱ μίασοθὲ οοπααουῖὶ, αἱ. 
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ξροΐατη οϑὲ ἃ οὐϊέϊοο 1810, 15. οαπὰ ᾿πν]Ἂα ἔογῖπηδ οοπίοπῆδί, 
Ὥοτ ψεῸ οαπῃ ΤΠποΥ 146, απδηη., ῬΓΪ αϑαιαπι ΠΠΌΓῸ5 5110 5 
Ῥεγίοετο ροιμϊβϑθῦ, πιο θ ἀρυθρίμπη 6886. 680. Π. οορπο- 
ΨΩ. 

Οαρ. Υ, ῬὌς οτάϊηθ, φιθπὶ ὙΒυογάϊ485 'π Πἰβίοτία δᾶ 

Τομϊῖ, δἷτι5 ἀθβουιρίιοηθ ἴῃ δϑβίϑίαβ οἵ β1θπ 68, ἔθη 
ἵπ Ἰἰρτὸβ δὲ οδϑρίίᾶ. 

Ῥοβὲ ᾿αυθη ομθιη. δὲ δ] οι πεῖ ἔδυ ϊο Ἰοοο οομδί6- 

νας αἸΒΡΟΘΊ ΠΟ δῖν δ ΟΓῸ ΠἸδίου δ, 4ὰδπὶ οἰκονομίαν αΓδ6-- 

Οἱ ἀρρεϊϊαπι, ΠΙῸ δυΐθη οσο αἰ νθίϑιι5 6556 βο]εῖ: Ὡ8ΠῚ 

ΑἸΠῚ ΠΙΒΟΤΙΟΙ Ἐπ ρονα βϑαπππΐαν (Δ θ πο τι5 σΠγοποϊορσίοα 
αἰα8. 5 ΠΟ ΡΟΠΙ δι 108), 4111 δϑοα μά 1 πΔ ῬΟρι]ο5 οπιηΐα 486- 

βου ῖαπὶ (οι Πούτι5 οἰ ἢ ποσταρ θα), 411 τ ΡΠ Ἰρβαυ 

πδίαγδ δὲ 51121ΠΠ{πᾶ]ΠΘηῚ Τοϑρίοπηΐ. Εὰχ ΠΪ5 σδιοηΐϊθιιβ 

Ἠϊδίοταθ σοπϑον Βοπᾶδο, φααθηδηι Ῥγδθοίθί, βδδερα 4|566- 

Ρ᾽αϊαμι εϑῖ, οἱ δ πρα]αθ Ρ80] αι ἱπα ΘΧΟΏ] 86 ϑαηΐ. Ῥομπάοὶ 

αἰ θη ᾿πἀἸ οἰ απὶ (6 πδο ΓΘ 6Σ ΡᾶΡ 0118 ᾿Ιϑιουαθ, 4185 41}-- 

415 ἀοϑου θοη 489 6! ερῖε, δἰ εχ οοπῃϑιϊίο, αὐ Ρτορο- 

δἰζατη Παρ)αῖ 9 6Χχ 1158 δ] τηπαΐαί αν αἰαὶ Ηἰδίουαθ [ον τπἃ. 

Ῥίασοι Ἰρταν Ῥτορία5 δα ΤῊΠπουν ἀδιπι νϑυΐουα ἀἰβραίαίϊο-- 
611. δ ΡῬΥΊΠΠ1ΠῚ ν᾽ 6 γ 6, απ 8] 6 ηὶ ΟΥ̓ ἄϊπθῖηι 1ἢ ἰδίου 8561-- 

ψανοῦῖ, ἔπη, 414 1 60 ΤΘΡ ΘΠ ΘΠΒ.ΠῚ 815, ἀθηΐηι8 4πο- 
ΤΠ 060 ΘΧΟ ΒΔΡΙ θο 5811. 

ϑεαυῖίαν ἰσίεαν ΠΟΥ 1465 ἰϑιηριιδ, τα ΄υϊάθι, τὶ 
ἴῃ. σοπαρυΐδη6ο ἃ [6110 Ῥβὶορομμδβίδοο ἱποὶρίαϊ, οἱ αθὶ ἀδ 

δΠ απ] ον θι15 το 5 ἰοααϊαν., 4ποῖο δπποὸ δη86 Παϊὰ5 6}]] 

ἤπθμι 686 δνϑηθυιηΐ, ἱπαϊοοῖ. 1, 13. 18. Θ1Π18] ἰδιηθη 

εἴτα ΒΘ]! τη ΤΤσοίϊδπτπι οἱ Μεάϊοα) Ἔροοπα 6 φπδθάδπι οἱ 

βιιῖ. ΤἸίδαμ!6 γ68 γϑιμβ.1551188 αἸβϑ 1 ηου]ν ἴῃ τὰ πρὸ τῶν 
Τρωϊκῶν, αὐτὰ τὰ Τρωϊχά, εἰ τὰ μετὰ τὰ Τρωϊκά (μετὰ 
᾿Ιλίου ἅλωσιν). ΤΘΠΙρΡΟΙΊθι18 απιϊθηι, αιιᾷ8 ΒΘ] Τιοΐα- 

ππὶ ΡνδΘοΘββον πὶ (1, ὅ --- ὃ.)}, νἱναμη, ρμθν αθηι αγϑοοῖδα 
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5ἰαἴτι5 νὉ 186. πγαϊαυ! σοορουϊξ, Ρομ ΝΠΠΟΘΙΙ (, 4. οἴ τὸοὶ 

508:01,}, Θὲ 4τι4}18. απΐθ απο, 48}18. ῬΡοϑὲ δὰπι ἄϑαπα δὰ 

ΒοΙΙαπα Τ γοϊαπτιπι 1116 δίαϊι5 ἔα ον, ἀθοίαναῖ. Ῥοδβίαυδηι 

ατὰ δα {Π| Ἔχραρηδιϊοπθηι ρορν θη (0. 9 το 1.1.}» [ἢ ΘΟΓΠῚ; 

86 ποῦ τηὰ]ὺ Ροϑὲ πάη ονθπμθγαπί, αὐ Βοδοίοσαμι οἵ 

ΗἩυδο  ἀάσαπι σϑαϊια5., ἰορουΘ σομϑιϊ πθ πο 80 1088 1}}ἃ ᾿ 

ΘΧριρηδιίοηθ ῬυοΠοϊδοίιπν. (19. 12.) ϑῖμάθ νΘΡῸ ΥΓΒῈ5 

Ρυρμα Μανδι πόμα οἱ Χουχὶβ 6 ἀσδεοῖα ἀἰβοθϑϑα δα ἰθιπ- 
Ρογὰ ἀθἤηϊοπαα πελαν (Ἰ, 18. ὅ9. 544.. 118.}. Τρ5᾽ι58 δυίοπι 

0611}: Ῥεϊορομπεϑίδοὶ ῃἰβιουαπι (6βου!ρϑιἐ 'π ἀηπο8. Ουο8 

τη θὰ πο βθουηάππι ΟἸ γγὩΌΪ8 468 πππιοναῖ, ααοά ἰὰπὶ 

βασερο ταθοὶ ποπά απ δο]ουδηῖ ; πᾶπὶ π6 Χοπορποπίθηι 

αυϊάθηι μᾶο οομπηρυ αίοηθ θαι 6886. αἀππὶ ψΈΡθα, 4η88 

που ργόθαγα νιάθαπίαν, βαυβρθοῖα δ᾽πϊ, δὲ ῬοΙυΎθΙο ἰθβὶδ 

“ΓΙ οὰ5. ΠΟ ΠΟΓΘΠῚ 1 ἰδίου θη Ἰμ ἀπ χουιΐ, 8815 0 

βἰαῖ, Μι4. Τπίρρ. δὰ Χεῆορῃ. δ]ϊθη. 1, 2. εἰ (σοε θυ. 

ϑγγδο. Ὁ. 106. 5464ᾳ. Οοπιπιειιοτγαὶ ἰρίϊαν αα!άεια ΤΉ που -- 

αἴ 65. δἰ φαοιοθ ΟἸγπιρίδ 65 (ΠΙ, 8. Κ΄, 49.)., 564 πϑῆϊι6 
ΠΌΠΟΙ] 4 ΘΠ 8 115 αἀδῖσηδῖ, π60 4] δἰδ 10, αἱ 56 .10-- 

γῈ8 ΠιΙβδίογοἱ, 564. 4αὶ ρϑηογαίίο ν]σθυϊηΐ, ποιηϊπαῖ; νε- 

γα Ροβίηπαμι βαοουἤοίθμι Αυρίναμη, δρἰιογιαι ϑραγία- 

ΠῸ ΠῚ οἱ ἀΡῸΠοηΐθη Αἰμθηϊθηβία πα, 4αἱ ᾿πϑαμίθ 6110 ἔπε- 
γαηΐ, ΔρΡΕΙ αν 11, 5... ἴᾶπὶ παΐπ8 ᾿ρϑὶαβ 61} 805 πὰ- 
τιθραῖ, Οὐο8 4αδίθητιβ ἴῃ 8611} γα θ5 οὐ αἰ π8 618 ΒΘ] ΓΠΥ, 
Παοΐθητϑ8 8Π 865 ΘΟΠΊρΟϑιι1586 ἀἰοὶ ροίεϑὲ, ὈΙβογε ἰδηθα 

ΤΌ 8115 ἃ Δ ΠΏ ΔΙ] 1 πὶ δου ρίου 8 60, απο πα ΘΠΊΠΠΘ 

ΔΗ ἀθηϊο αἸΒρεδοῖα 1η ἀπι85 ραγίοβ. ϑεδίαϊθιι δἰαὰθ 
Ἰΐεπιθῖη. Οὐ δϑϑίαϊθ οοηϊ πῃ πσὶς πα χὶη8 1} ῬΑ ΘΠ δ - 

τη] αἰηπθ δἰϊααι νουὶδ: πδηὶ ΠῚ, 51. δου] 1} περὶ τὸ φϑι- 

νόπωρον τοῦ ϑέρους τούτου, εἰ Ψ, 40. ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς 

τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους αἴας ὙΙ, 94. ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς 
ἀρχομένῳ τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους, ὑπᾶ6 οἰΐαγμα 11} 5 γ8-- 

ἴα νοῖρθα τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ Υ; 

50. οἱ καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη ταῦτα ἦν τοῦ χειμῶνος λήγοντος δ», 
δι, ἘϊΠπῖιαν δαΐδην ΠἰθΠ18 δἱ πΊθ 56 ΕΠ] ΡΠ Βο μα, Ναμπι 
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ζοεάεγα πίον Το δϑιοη!οβ8 δὲ ΔΊ ΠΘη θη 565 ἔδοία ᾿Ελαφη- 

βολιῶνος μηνὸς ἕχτῃ φϑίνοντος Υ, 19. δεαπια τὶ οἀρίὶθ αἰοὶξ 
Ἰοῖα 6886 τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος ἅμα ἦρι. Τία4 6 4111 τπδπ-- 

861 ΕἸΔΡμΘΟἸομθ 8660 ψοσὶ ἰᾶμὶ ΔηΠππΠθγαῖ, Ρυϊογα 

Θπὶπὶ ἔοθαθγα ᾿πίθὺ δοϑβέίεπι ΡΟρ]ο8 1ηἰΐ8 τετράδα ἐπὶ δέκα 
τοῦ ᾿Ελαφηβολιῶνος μηνός ΤΥ, 118. ρναδοεάφδηϊθ ΟΔΡΙ16 8001- 
Ρὶὲ ἔδοια 6888 ἅμα ἦρι τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους. Ἰῃ 118 ἰσὶ- 

ἴὰν δἰϊαπι τη θη βθ δὲ αἸθ πὶ σοΙπθοσαί. ΑἸ]185 πὶ ρδγ- 
68 8ηπὶ ἰειηροβίαϊαμν “βίη σιαὶ, δα α1Ὲ ἰδίαι ἀρχομένου, 
μεσοῦντος, τελευτῶντος, οἱ οϑαγνδίϊομθα ατιδϑάδμη δαὶ ἔπ|-- 

πιθηΐμππι βρθοίαμίθβ, πὶ τοῦ ϑέρους περὶ σίτου ἐκβολήν [Υ΄,, 1., 

τοῦ ἦρος πρὶν τὸν σῖτον ἐν ἀχμῇ εἶναι ΤΥ, 2. νεὶ τοῦ σίτου 

ἕτι χλωροῦ ὄντος οἀρ-. θ. Τία ΙΥ̓́, δά. ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει ὀλί. 
γον πρὸ τρυγήτου. ἴδηι ΟΠΊΠ65 γ685, αὐ κατὰ ϑέρυς εἰ κατὰ 
χειμῶνα δεϑίαθ δπηΐ, ΡγΌροηϊ. Οὐοα Πἰοπυϑῖιι5. ΟΠΉ ΕΠ 
πανγα οι Οὐ βοιχ δα αἰηπο ἀΠΠΠΟΊ]Θ η, 4118} Δ πΐ 10 ΘΟ Ὠ1-- 

ῬΓΘ θη 448 ( ἀσαφῆ καὶ δυςπαρακολούϑητον), γι 1 1556 σοη-- 

ἴεπα! ρα. γγὅ. οἱ 820, 834. [πῶ486 επῖμι οἰῆοϊ, αἰ, ααστ 
γα] ἰ8 6 τ65 [αοίαθ δἰηὐ αἰ νθυβὶβ ἰ00158., ἱπηρον Γδοῖα 5 ΡΥ Π188 

τεἰϊϊπαπαὶ, αἰαπ 81185 αἰ ησαὶ οαάθῃι δϑϑίαξθ οἱ ΠΙθι6 σθ-- 

888. (Λυοε ΠΠ ποδὶ πα χῖη]6 [ΘΓ ΕΠ] ΠΥ] αἸδροβιἐΐοηθ, ΤῸ] 

επὶμ, αἀαὰπὶ 46 ΜΠ ]ε δ 615 δου ρευ 6 Ἰποθρ βϑϑθῖ, ΡὈΥΪπ5- 

«πᾶπὶ πὨΐν ΟΡ ΒΑ ΥΩ ΔΡ5Ο]νΊβϑοῖ παυτ αἰ ομθ, 86 1, δορήαο- 

ὙΠΟΠΙΟΓΆΤΗ Γ68 σαοϑίαθ θὰ ἀδνυ 15586, οἷ. μ6 Πἰ8 4αἱ- 
ἄδπι 4Ό 501 115, Ῥ]αἰδ θη 51 π ΟὈΘΙ]ΟΠΘΠ ΘΟΙΗ ΠῚ ΘΠ] ΟΓ 580. 

Ομπϊ888ἃ ψΘΡῸ οἰΐαπὶ ἢδο ἱπιρονυ[θοϊα ΜΠ] ΘΠ η886. θ6]] πὶ 
ΓΏΓΘΙ8 ΘΟΠ ΠΠΘΙΠΟΥ 8586: 1Π646 νοῸ πεγγαίίϊοποπι δα (οΥ- 

ΟΥ̓ΤΑΠῚ ΘΟΠΨΕΓΙ18586, [Πα 8118 τα] α δ] α1ι 1π δαπά θη 561-- 
ἰεπίϊατη ἀϊοῖα., 4186 γθρϑίθυθ πο] απλτι8, τ ἀρ ᾿ρϑιι πὶ 

Ἰορὶ ροδϑίαῦς αασιπδαιηοάμμηι Πἰργὶ δεοαπάϊ σοπίογπιηδίϊο- 
Πδιη Βυΐο 8: πη} } 6 πὶ ἀΘβου!ρδὶῦ Ηδι]πηδηη. 1]. 1]. ρα. τά8, 54. 

ΠΟο βᾶπ8 σγᾶνϑ νυν] απὶ ρυΐμηο δά δβρεοία νἱΔοίαν : 56 

ΠαιΠ} Τοπὶ ΔΟΟ γα 58 ραΡΡΘμἀθυ!ηῖ8, ΤΗπογάϊάοιη νὶχ 
ἈΠΙΘΡ 68 Πὶ 1ῃ5ἰΠᾺΘΓῈ ῬΟί(11586., ΤΠ 6] σΘπλι5. Οποάϑὶ 56- 
οαπάμ πὶ γΟΡΊΟΠΘ8. 1 ἡπὶρι5 ρυρηδίιαπι δϑῖ, τδ8 σϑϑίαϑ 
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μι δ ἃ. Ὀ61Π Τηϊεο ἀβάῖθ κα ἤπθια ν 6] οογία τιβῆτιθ δα 1π-- 
τουοδρ απ θη 4αδ 8:1 ρου βθοιε8. 6886. στ θραῖ, Ὠπη- 

ἀσδπι ἰοίϊα5. 06}}1 ᾿παρίη θη ᾿Ἰδοϊου ὩΣ ΔΗ π118. ΡΟ588. Ο}}-- 
ψουβασὶ. - Νά ἀπ} Ἰ6οΊ 5. 481 ἴῃ Ασα σαβίππι δι, 

ΘΒ ηλι18, 6088 πη ῬοΙοροόπηθβο, ΤἬγαοῖα, Αβία, 5101}1α 

ἐνεποσίηῖ; οἱ αυπμι δα πᾶδὸ ρου μ ατ5, ΠΟΥ 18 ΠῚ 

γΪ 5 ἀσουγδίθ γεοογάδιηον. Ῥγδείοσθα 4πὲὲ6 πὶ ἘΠ γ8-- 

σίομο σογαπίαν, ῬΙΘΡΙ ΠΊ]116. πὶ δ18π| δἰ 8 ΠῚ} 10151..8 ΘΧπ 
ἰοπφαπι, τὐ οἰδ θα τὼ ᾿ΓΗρδοῖα δοοθριῃ βαδρα δἰϊαυα ἴῃ 851-- 
ΟἾΠὰ Ραρηαη τ Ρ8. ἀδθιγ  πΊΘ 10 811, [Πα ἰρίιασ ποῖ ΤΘΡΓΟ- 

μϑπάειηιδ, αυοΐ ΤΗπον Ἰἀ68. ρυϊησσα ἐδ) ογ τη ὉΓαΪ-- 

ΠΕΠῚ βθοιίῃ8 δϑῖ, Π60 ΗΪδὶ ααδίθηι8 ΡῈ. Ππο δενὶ ροϊαϊῖ; 
εἰίατ δ] θα 1ΠΠπ)} τᾶν γα πιο ἢ ΟΠ 60 ΟΡ ΠΧΙΐ, 

ϑε6 οἱ ΠΟΙ 8Π}]1 βραϊϊαμι 56 ἀπ ἃ τ] σ᾽ ϑι ΓΑ ἢ ΠΔ 1Π1ρ6-- 

γα οὐ η15 απ ἀμ ἢ 6856 νοϊαϊ, αὐ 8111 ΒΟ. ]ρίο 68, 

4 βσι οαθαπὶ πο δπηι ν 6] ἀυοποηὶθ ν 6] ἐρμογο νεὶ 88- 

οδιάοὶθ τὸ σαδοϑάδιη βϑϑίδα θϑϑθη 7 Ηΐι5 ΤῸ οϑιβατι 
ἴρεϑ ἀρϑυὶ: Υ, 26, Νίπνῖ8 ἱποϑιίᾳ θηΐπι οἱ νἹἀδραΐαν Πδοσ' 
ἀοΠ "ἴο, αιαχα ποπ 1π| 6 ΠΠ]σϑυθίαν, αοηδη} 1} ΠΠπ|8 Ἰη ΡΘΡῚΙ 

ἐδηι θοῦ, ὈἰγαπΙ ἴῃ δἰμβ 1ὨΪ 10, 8 50.155). δὲ. διὶ ἤπθηι 

ΔΙ Ὁ δοοϊ 1856. Ργδθίθσεα ᾿ϑοθδοιηοηίογα ΕΡ ΠΟΥ 

811 ἰθηροῦθ αἰψπο ΑἸμοπϊθηϑίαμα ΑΡΟΠΟμ 68. ΤΠ ΠῈ8 [Π]π 

θαπῖ, δὲ πὶ φαϊάθηα θὺ τπθη88, 40. ὈΕΙ!ην τηδχίμηθ ἔθι- 
νοῦΘ δο]οῖ, Αἱ τοΐνα δδὲ εἰνιϑίο βεοιηά πηι βϑϑία εβϑ δ. 6110 

Ηϊθηιο8 ὁ [Π10 6Χ 1ρ88 ὈΘ᾽]ΟνΙπι, απδ]1α απο οὐαὶ, π8- 

ἴωνα ρει. ΤΌΠΟ θαΐχη, τὲ δἰΐϑιι ματ]το Ῥοβί. δὲ αβαὰθ δά 

γιοβίνα ἔεγο ἰοηροχα, δϑϑίαΐθ ἴογα βδοΪα οογίαθαϊαν,, π]θὴαρ 

δυιίει ῬΙο απ] 6. ἔδρα αυϊθδοαῖῦαὶ 6], δὲ τπ060 86- 

4ῃ 6115 ἀθϑίαἰἷδ ΟΣ ΡΟ ΠΟ Π 65 ρυδοραγα θϑηἴν,, 5886 06 Θἐἰδι. 

ἐδ ρεοδ αρϑθαΐαν: {πὸ έν, πὸ οι ἱπϑρίδ 81} 1418 ν ϑίθυ πὶ 
ῬΕΠονιιμλ ἀοβουιριϊο. Ια ἤρμ ὨΘΡΆΠ.1Π15. 4ΌΪ6πι,), Θἰϊ8}] 

ἱποοιη πιο φαδείαμα οα πὶ θα σοῃϊατιοία 6566, ΝΟΙ ΟἸΠΠ65 

επΐπι ΟΧρ 0185 δὲ ρυθοῖρι6 ΟΡ: 1065 τππἃ οὐ πὶ ἀθϑίδ 

16 ΠμΙοθαμπίαν; {παν πθοθ586 6δϑὶ, αυοα βαριὰ ἃ ΠΙομ 510 

γρυ Π αι η}. ν α π1118, μὲ 586 06 ἃΡ ἀπᾷ τὰ δὰ ἃ]ίαιῃ απ-' 
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ἐδταυτ, δπίθαιδμι 114 αα οχίταγτα ρεγαποία δἰς, 564 ργδο- 
ἰδρσθαμ ααο ἤος ἸΠΟΟΙΠ ΠΟ 1, 81 ΘΠ ΡΟΣ 1 ΟΥ̓ ΘΗ 
5Θ]ΠΠΙ ΠΡ» ΘΙ μΐπο ΘΨ} ΑΟ πὸπ ροίδβι, ΠΟῸ ΚΊΆΨ 8 68ἴ, 

΄αδηη 486 οὐχ 8115 Πἰδίου 5. δου θα 8 σα] ΟΠ θ115 ΘΟ Π-Ὁ 

ἱχαπιοῖα ἀθρΡομθπτῖτ8, θδῖα πὶ Ῥοϊοροημμδβίδοα πε Ργὰ6 

γΈΠΙα118. αἰαὶ ον ἀϊπθηλ πο ΡαἰθΡαίαν. Νά 8ὶ ηποῦ 
ΒΘΙ]α πὶ 116. σογιΐπσ, αὐ ομληΐα Ῥυ 18 πηδαεία,, δὲ Π]ο 15, 

40 580] ρίθμἦα δ᾽ηϊ, δηΐθα (οϑίσηδίιϑ. 5811, πο ἀ6βον1- 
Ῥίϊομθ πε, οἱ αἰ βίησῃ!αθ δἰτι8 ρᾶγίο5 οἰ θοίαα δἰηΐ, 6χ- 

ΡΟΠΘΥΘ Ῥοϑϑηπη8. Ά]|6 δα θ ὈΥΙΠ115 4] [6ΠῈ. 818 ΠῸΠ 

οὐαὶ θ6. χη Ῥεϊομοη μΘϑιδοιηι: 88 αὖ οὐμπία Ὀ6118.. ητιο-- 

ΤᾺΠ δ8 δϑὲ 1π||0]05,. αὐ σου ῬΟΘ]ΙΟ λα} σΟΠΙΠλἰδίϊο-- 

ὭΘΠ] βρθοίϑηϊ, οπρὶἀθ τη οὶ 418 Π| εχ ἃπΐθ ρυβθραγαίο 

δενπηΐαν: 1ἰὰ οἰίατη 1ἢ που, Ργοαὰὶ ἔεγε δι δηϊ πη ηρ6-- 

ἴμ8. δίαμιθ 1γ8., 8186. 8110 ΘΟ 1} 10, 4 πη} αἰ 48 η1 Ρ] αν ]-- 

τὰ ποσθϑγεηΐ Ποβιθ8, ἀπὸ {ἰΠππὸ ναραθαμίαν,, πθατθ 

ἴδ Ῥγοθ ία οοπη {6 θα ηΐ, ΠΙᾺ] ΘΧΟΌ ΒΙΟη65 ἴῃ Πορβίϊ- 

ἰθιὴ ἀσγαμ ἴδοι θαμὶ, (ΟΟἸΘΠΙΟΌΓΘΙ. τππ} 8. γ6 5 Ἰην  ηϊ- 

γ6 115, 418 6 ΟἿ] 4}115 ΑΓ ΠῚ ΠΟΠδουθηΐ, εἴ ΡΥ θεν ΟΠ ΤΠ ΠῚ 

Θαβρθοίδομθ πὶ δνθῖαηϊ. ΟΟἾἸ 5. ΟΠΊΠ] 115 νἱχ ΠΙοοραὲ 

δρίαπι ἸΟΘΏ]Π Αβ5ΙσΠΑΓΘ, 81 415. 86] ἰδ ΠΡ ΟΥ ΠΔ 86 }16}} 
γΘΘΡΙΟΘΡα ὨΟΪΘραὶ. Ροϑίθυϊουι5 ἰασπθη Ὁ6111 815, οἱ 

γα χίπη 6. απαυπ πα πὶ 5101 116 σουϊδιποη δραὶ, 6118. [Δ 0169 
Δ αυια ἴαμα χη τα αΐαν5 Ἰάθοαιθ ποὺ ἰθμρονο οἰ ΤΠιι- 
ΟΥ̓ἀ1618. πανγαῖῖο (ΠΡ. 1. Ὑ11.) τπᾶσὶς σοπιπσα 6δι.. (ΟΕ, 
ἨδΙμπδημ, 1. 1. Ρ. 150. 566: 

ΔΠογιτη, απο π᾿ οἰαὰ5. οὐ πα σορρομθπαϊε Ὀιοην- 
515 Ὁ. 51. 5464.. δα Τῃἰνοἀ πο] θη βρθοίαί, αἰχαθ 16- 
ν ΒΒ: πὶ δδῖ. Εο Θμΐπὶ γα, αὐ, πὰ ὙΠαοναΙ65 

ἀπα5 Β6}}Π1 οδιι8α5. ΠΟΙ ΠΙ ΘΙ] ν Θυ δ, ψΈΡΔ ΠῚ δἰάπθ Ποίδι 

(οσοϑϑιοπθη Ὀ6}}1), αἴαᾳαθ. πᾶηο ῬυΔΘΒ βου, ὈΙΟΠΥ 8108 

ἩΠαπὶ Ρυϊουὶ Ἰοοο οοἰϊοοδίδι. ν 6 }1 : ροβία!αρο Θηΐπι Πδἔπ-- 
ΤΔΏ1, τιῦ ῬυΊοτα ῬοϑίασΊουθ 5 δηἰθοθάδηϊ, οὗ γϑγὰ ῬΓΙ5 

αάδια ἴα ϊϑα αἰϊοδηῖαν. Αἱ ποὺ τοϊηη!6. ΒΘΠΊΡΕΙ ὙΑ]6ΓῸ; 

εἰ νεγα ἔρμο! ἔα 1518. ΒΌΡΙοἱ ρο5886, αὖ τϑθα8, “πᾶ ᾿πῆθ 
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Ῥυγοάίθνιιηξ, Ῥγορίτ5 δἀτπονθαμίαν, οαϊαθ ἰϑηϊ ῬΘΥΒΡ]- 
οαππὶ θὲ. αἱ ἀδπηχομδι αἰϊοπθ ΒΡ υβθάθιθ ροβϑιμηπ8, Β6- 

Γαϊαγαπε εἰἴατι Πίοπγϑ παραθ Ασδοῖὶὰ ποῖ, 86 ]. 1]. οἵ 

ἨοΙτηδημη. 1. 1. Ρ. 94. 56: ᾿ 

᾿ς Νὸβ ρίαν, ον. οβϑίππι ΌΡΥΝΗΝΑ δαϊπηρσΊηγ5 Πἰσ 

βοιϊϊαβ. ᾳυδθϑίίοῃμθ8, ἃ Πἰδίουια ἱπὶ ᾿ἰθγῸ5. αἰντάθπάα 5ἰξ, 
αίηυς Ποὺ ἔεοευιε Τμυογήϊάθθβ. 6 ρυῖουὶ 1τἰὰ ἰαάϊοαῖ. 

οϑβοῖὰ5 (Αὐ8 ἰδίου. ο. ΧΧΥ.), 81 σοῖὰ ἐγαοίθηγιιβ ν8}16- 

αἴθ δὲ οορία 818 αἰ αβαπι, τϑοίλιι8 1 ΠΙΌγΟ5. αἰνταϊ ς Πδηὶ 
ἴα ᾿ὔγτο ἀποαὰθ δα ἥμπομι ρογάποίο δηϊ πηι τα αι σαίατα 
Ῥαβρίοθσθ δὸ ῬϑΌΪμΠ 88. ΘΟ] Προτα ῬΌ556, ρυϊαβάθαπι δὰ 

ῥα] ααπὶ Ἰβίοσιϑη 86 οοῃίεγαί. Βθηθ ἡμπίαθιη, δὶ ἴῃ 
ρ8ᾳ. Ηϊβίογαθ ἀἰθβουριϊομθ Ὠ1}1] ἱπθδῖ, ἀρὰ ἰδῆ Βδπδ, 

αὐ αΐθπι αϑεναι. ὍΡ1 νεσο, αὐ ἴῃ ΤΠαογάϊάε, 611 ἀπππὶ 

αἴααθ ΠΟΥ ΘΠΠΟΡΙΠῚ δθϑίαίθβ δὲ Πΐθπ 65 αἰδιϊποίδε ϑηΐ, 
εἰ ἀποαὰθ ἴῃ ἴοοο 5: ΠΡ Ό]ΟΥ απ Δ ΠΠΟΥ Τὰ Πἶ8 ῬΘυδρΊοΘ 

εἰσι βοαίαν, μδθο ἰρδὰ σϑϑ ἴδηι ἀοοεῖ, ἈΡῚ ἴῃ Ἰἰθροπῆο 

Βα 5ἰδία5. εἰ ΔηΪΠΊΟ τοϊαχαιϊίοπθι 4ηδηίδηι ΘΟΠΟΘ 88. 

Νοι σταϊζ ἰσίταν τΈργεμομαὶ ροβδίὶ ὙΠαογόϊά65. 8ὲ 

᾿ιἰδϊουϊαα 5181} 1 ἼΡΥῸ5. ποὴ αἰ ν βου. Εἰ δᾶπ6. 408}- 

ατϑῖι δ ψαἶΐσο ἴῃ οοἷο ᾿ἰργος ἀἰδ ραν, ἰατηθη 80 

. ἀν᾽ ϑίομθαῃ ἤῸΠ Ὁ 'ρβο ΤΠπον 146 ργοξθοίαπι, νογὰπὶ Δ Ὁ 
Ποῦ οομ δ βου ρίδ:1 6556 Εἰβίου δ], 1η16 ψϑγιβΊ π}1}6 
εϑῖ, 4υοα ΠΟ 50] 1πὶ οοάϊσθα ἴῃ δἰ ΠρΌΪου τα ΠΣ ΠΩΣ 

αὐ 115. τπϊραπι 1π τηοάπμῃι ἀἰβογθραπὲ, 86 οἰΐαπι, ααοά 

Ἰοηρσε σγανὶαβ οϑὲ, 8115 8118 6 ῥ᾽ δοπεσαπὶ ἀϊνιδίομθα. ΥἹά, 

ἽΜΆτοοΙ!. δ. δὅ7. Νομπα}}} δηΐ πονεῖ ᾿ἰργο5 ἤουὶ νο- 
Ἰαδσγαηί. ΟἿ, Ὀϊοά. 81ς. 1. ΧΙ. Ρ. δοα. εἰ 1. ΧΠ]Ὶ. ρΡ. 5γὅ. 
Ἐχ 408 πονοηι ΠἰὈγΟ ἢ ΘΟμ ΘΓ ϊοπΘ ααϑηι [ΘΠ ΕΓ 6 
γΟΥ. ΠΘΠῚΟ ΠΌΡΕ διβρίοδίι5 511, Ῥαυέθιῃ ᾿ἰβίοσίαθ ΤΒα- 
ΟΥ̓ α1α15 ᾿πέθυ 1886, 0 Ἔρϑὶ ἰοηρσα ἀθιποηδίναιίοηθ, Ναπε 
4115 ἰπεἀθοίπι Πἰρτοβ ἀἰδοθυηθεθ ρἰδοῦϊξ, ἰαὰθ μἰ6 ἤοπ 
τ ΔΊΟΥ 6 δ Ιἐ πὶ ᾿παϊπ8 ἰδίου αθ ἔα 586. ααϑηι Ὡ0Ο15, 

ἀοορης νεϑιϊρία Πα ΐπ5. αν διομΐδ βουναία ἴῃ 8010}115. ΟἿ, 

5010]. δὰ 11, γδ, ΠΙ. ἢπ. ((485.} ΓΝ, γϑ. (αδ]᾽ Βαιθιιβ 
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Πδπο τδη ἸσΠΟΥΔ 8 ἱπορίαπι ποίαπὶ οομΐτα δοΠο]!αϑέθα 
Δ δον] ρ51}) οἱ (4ποα δομο οι οὰπὶ ρναθοαάθηϊθ ραρπδὶ) 

ΙΥ, τιά. (( 455.) ἴδπι συοὰ οὐπμῖπὸ 1 ΠΡΓῸ8. ΟἸνΊβα οϑῦ 

ἃ Οτδιιηδί 15 παθο Πϊβίουα, ποῖ τα] δοίη. Νάπι 
ᾳ«ὐδηᾷ παι ΔηΠΟΡῚ. δία ἰδιηραδίαί πη ἤπε8 1ηἰθγοᾶ- 

Ῥϑάϊηθιῃ αυδιάδπι Ἔχ θυ νἹἀϊη5, 1π46 ἰδηιθη ραγίθ5 

ἩΪΠ115. Ἰπϑ θα τα} 68 οὐ απΐπν,, Θασ 4118. Θπηῖ8. Ραπιοα (πὲ 

ἀμποαθοίπιο, 401 ἀπε θοῖπ οαρὶΐα, ἐθυίϊο δὲ ἀθοίηο, 4ϊ 

56Χ οδρτῖ4. αοτϊηΐο εἰ ἀδοίηιο, 4] αἤθὸ ἀπὸ βοϊππι οαρὶΐα 

4αΤΩ ΠΡΥῚ ΘΟ ρ] οὐ ἐἐπι})}, 8118. πιὰ τα (αἰ βορίϊιο οἱ 46-- 

Οἴηϊο., 41 ἃ οἂρ.- 8. τιδῆπα δα 95. 1}. Υ]}... οὐ ππάεν!ροϑί-- 
110. αἱ ἃ οὰρ- 19. 1}. ὙΠ. πϑαὰθ δα 110. Ὑ1Π. ο. 6. ρϑν- 

{ἐἰπ6ὶ}) ενθμθυὶπε. ατι86 ᾿Ν 6 γῚ5. σοπϑίρπαπία ἰυἀίοαν!ε ΤΉτι-- 

οὐ άθβ, (15 νϑῈῦὸ διμοίου. διὰ δἶτι8, 486 ποάϊθ τϑοθρία 
εβί, αν 81 0}18 ἸσΏΟΥΘΏΔ5; 5815 δἰ] τ8 1 ΘΕ] 6556, 46-- 

οδηΐ οὖ ἰϑϑυ τη οἶα, απ88 Βαρ τᾶ ΤΟΙ] πιτ15, δὲ απο δἐϊαμα 

ιοηγϑίαβ Ρ. 86γ. οἱ νψείθυοβ ἀὐδταμιϑίιοὶ Θϑ ἢ ΒΘ] ΠΗ ΠΥ, 

Ναι ἀαδπαπαπι ΠῚ πιο απιὶ ἔα βασι ΠΡ πὶ Τ ΠπιοΥ 1615 
Ἰαπιάαπε, (αἱ (ναι πιδίϊοιι8 ᾿ῃ ΒΘΚΚΕΡΙ Απθοσα, νοὶ], 1. Ρ. 

82. ἴῃ «ὐθημερόν εἰ Ρ. 90. ἴπ Ζραστήριος, ἩΠομια8 Μασ. ἴῃ 
᾿Επαγωγός 4].} ἰαπιδη, ἑατι τασὸ ποὺ ἢϊ, πὶ νεὶ] ππϑιπουία 46- 
οαρΡὶϊ ν 6] ππμμΕΥ ἃ ΤΑ 1118 ρον πη αὶ 6586 Ρυίδηαὶ 5ἰτΐ, 

Νεϑαιθ ᾿Ἱποοπητηοαάα εϑὲ αἸν1]581]0. ΝαΠΙ 51 ΔΙ 1 απ βρϑοία- 
Μ1Ὸ8. ΠΟ 81}}1}}18 6ϑὲ 1 51ΠΡῈ}}18 ΠΠΡΥ]8, Ὠ181 απο ὈΓΙΠΊ.9 

(τἀρ᾽ΐπμι ΟΧΙΥ Ῥᾶμ]ο Ἰοπρῖον, δερίϊτητι8 ( οαρΙ τα 

ΤΧΧΧΥΠ.) Ραῦϊο Ὀγανίον εϑἰ: 86 1Π6 ομπιπϑηὶ ἰηΐγος 
ἀποιοπδιη οομέϊποῖ, δῖὸ Ππιΐαν ᾿ἰθγιϊα Ἔχ θγοι α8 αἰααα 
οἰαδ5ϑὶ5 Αἰ μβηϊοπβίαση ἴηι 5101} 18. Οπληΐηο δηΐπι ἴῃ ἢδο α1-- 
ν βίο δὲ ΘΠ ΠΟΓᾺΠΙ ἢ πΪ5 εἰ σϑυιτη πϑέτγδο ταί ]ο ΠΑΡ] ἰὰ 6ϑί. 

Οὐδτα ἰδυι 5. Προ ᾿ποῖρὶ 80 δϑβίαίθ ΠπΑΥ Δ πη, 480 
1,6 5015 ἀοἔθοῖς 4Ὁ ΑἸ μἸἜπϑῖρα5. αιιοα ΘΠ] πὶ 1 1Π80}]88 

τηδιὶβ Αθραθὶ ἰγαηβία! τ, ΟὐδΡῖα5 τ] ππὶ παραὶ ἃ βθριϊ- 
τὴ0 ἅππο. πὸ Ῥυ 5 ἃ Αἰ μΘη θη θ8. οοοαραῖα δἰ ἴμδο6- 

ἀαδιηοηῖ ϑρῃδοϊογίαα οαριϊ ϑαηῖ. Ὁ αἰπ Πρνὶ Τα ι πη 

οὔτ δεϑίαι θ εἰθοίμηϊ δηηὶ θ6. Πα πὶ 50] {5 ᾿πάπ10118, απ86 ἴπ 



6. 1 ΡῈ ΒΑΤΙΌΝΕ ΟΥΑ ΤΗΓΟΥΡΙΘΕΒ 

δ ΠΗ βραϊϊα αι ἔαοίαε ογαηΐ, Ἰηϑδαναία πη πἸθι ΠΟ Ὁ 116 τεσ 

αἴ. ΑΛ βοχίο ᾿ἰθνὸ ἱποιιαΐθ Ἔχρθάϊο 1π 51 ΟΠ]Π]δ τι ΒΘ ΙΓ, 
886 ἴῃ ποῦ ΠΠνῸ 8486 86 14 πιομηθηιππὶ ἀΘἀοἴν, 410 

γδὸ5 Αἰμθηϊθηβίατῃ ἴῃ 810 Πα τπᾶχῖτηθ Πογεθαηὶ, οἱ ϑγγα- 

Θυ586 ἴπ δ οὐδηΐ, πὶ σαρουθηΐαν., ὙΘΓΏΜ ΘΙ] 8 ΠῚ αν!ρ- 

Ῥὰβ ἴᾶτα ἀρρυορίπαιαραι. ϑεά φυδηηαᾶμπι Παθο 8118 θῈ πα 
πϑι Πα] σαπί, Ῥιίαπηη8 ἰδιηθα, ΔΙ ΘΌΡΙ γθ!ονεῖα δἰΐδα 
αἰν1βίομθηι ὁρίαν! ροδϑε, ααδπαθδιη αἰΠπου] ον οἰξοϊαϊαν. 
τι ππππι πἰοάο αἸοδη 5, τηϑχὶ αὶ τποπιθαΐὶ ἴῃ οι 5 61} 

Ἰηδίονία οὶ ἔοθάιιϑ, αιοα ΑἰΠποηΐθηδεθ οἱ [δοθἀδοιμο! 

ἱπϊθυαπί : 101 ἰρίταν (Υ, 24.) θυ ἔπη 6686. οαρίδ85. ϑοά 

δἱ νἱρίμοϊ αφαΐϊπαμθ δαρίϊα φαίη Πδνὶ δά αυδτέαπι γθ θυ ε8, 

1ἷς Ῥυϊπηαμι,, 4πεπὶ ἰᾶται Ῥθθπ6 Ηἰμῖβ ἸΟΠΡΌΜΩ 6886 56 η81- 
ὙΠ} Ὸ8., ΔΙ ἰϊα αάθο δυρεναγθῖ, ᾿ Νοπ νἱάοίαν ἰρίίαν. αυϊος 
ασδηι πᾶο ἴπ τὰ τηαίδιὶ ρο586, τἰϑὶ ργογϑα8 πονὰ αἰ ν 510 

φυοροπδῖίαν, αποὐ 9} Θοπ  αβ᾽οηθηι, 486 118 ΟΥ̓ ϑἔαγ, Ρ᾽ 5 

ποσογεῖ πᾶ Ῥτοίοϑβοῖ. Πδάθπι ἀδ οδιιβα αδἐϊαθ απ 
εἰϊαπι οαρίταπι τη παἰαίίομθ, απᾶπαθπαπι Πᾶθο ἃ τϑοθμί ον 

Ὅυ5 δαἀϊίονι θα ἀθησαμ ἴῃ ΠὔΡοβ ᾿πἀαοία ϑαηΐ. 8] πηι ἰον 

ἀπδίοσνθ, ὮΡΙ 1 τηθαΐα ρογίοάο οαρτι5 ἢ ΐ8. ΘΟ βε [5 

ογά (ὑπ 59. γι, γδὲ ΕΥΝΙ;δ0. γυνῥ δι ΨΌΪΡΘΙΙ 46- 

βου ριϊομ6 ΤΘΟΘάοΥ 6 8151 ΒΕ 115, 

ἃ 

ΓᾺ 

Ὅαρ. ΥἹ. Ῥοβίφυδιι ἄς ΤΠ γα! 15 μιἱϑιονίαθ σοπϑί]ο δἵ- 
46 αὐμταῖθ ἀϊδριυιζαΐατη οδὲ, 40 8]115 518 δἷυβ ἱπάος- 

165, Ρϑιιοῖβ στϑροίϊταγ, δὲ αὐἱὰ Ρ6ὺ εαπὶ ρτοξδθοογίξ 

ἂ΄β ἰβζοτιοᾶ, βίη ψοῖο ἀυοπιοῦο βουιρίοσ [8] 15 

ογδάθσα ροϊιδεῖξ, ᾿ἱπῸΙΤ ΓΤ, 

Ἠδοίθηιϑ ἀδ οχίθυμα 'ΓΠΌοΥ αἰ 415 ΡΥ όσα. ἔογταδ αἷ-- 
ΧΊΙΉτ8., ἴἢ 418 ΠΟΪΏΠηῖ15 ἰδοίοσ 5 γ Γ8 6 δου τη 1Π6410}18 οο- 
σῃοβοθπδθ οτρίάοϑ ἀϊα 5 τοῖπθθ. Αοοθάϊμημ8 ροίϊα8 δὰ 
ἤηδπὶ ΠΒυιῖα5 Ηἰβίουαθ οοποι ἀθγαπάπιῃ, αἱ 605, φαΐθ 5 [ονὶα 

αἀἸθροϑβι οι 6 ΟΡ υἶθ ΠΟ ὈΡΟ 5118 8615 ΣΙ δου ρίου ποϑβίθι;, 
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δἱ τβοομο 1}. {πὶ ε! !] χα 5 Δα ἔθ 18 τη ϑαργᾶ, ἥπϑιη Η1-- 

βἰοὐΐαθ ἀτπιρίϊοθοιι 6588. ῬΑΥ αι ΘΠ] ΟΟΠϑοΡγαΐ τη 6 110-- 
ΤΊΔ ΠῚ ΘΟΡ ἢ. 4086 ἀοοάδναπί: ρϑυ πὶ ν δ τ σ᾽ ϑἐ γα 6856 
ἀεϊρεῖ, αἰχιθ Ἡδοΐθτι8 ρυαστηδίοα ἣὶ Πἰδιονία. Οὐοα οοη-- 
βἰ ἴα πὶ αὐ εἰ Ποίαίαν, οα888 ΤΟΥ ΘΙ Ὲ6 ον θη 8 5ρ8- 

οἴδμοβ, δίαπα ᾿πΠσθη πὶ ῬΟρυ]ΟΡΠΙ, ψΙΣόσατη 1}π|5 [Ὁ] 11 
εἰ τοί 8 ἃΘ᾽Ὶ 1 Π]οδ μά απὶ 6886 οοηϑβίαί. Ηοο δοΐεμι {6-- 
οἶ856 ᾿ΓΠΟΟΥγ Ιεθ 184ΠΔ Εχ δὸ. αποα οαι5α5. Β6}}1 Ρεϊοροι- 

πϑϑίαοὶ δχροβυῖ, δία [ἢ [15 Ποῖα5 δὲ νθυ 88 αἸβϑέϊαχὶς, πὲ 

βῖιρτα (οαρΡ. ΕἾ.) νἱαΐμητ5, 1π|6]]Πρὶ ροίοβὲ. Ῥγδδίεγθα 40 
8185 ὉἰΓΙΒ4 6 σα 1518 ΤΏγΒΠ15 ὈΡῚΠΟΙΡ πὰ Ὁ 6}}1} ΒΘ  απισὶς, Ρ]Δη6 
αὐ Ῥυδεοθρὶὲ ΡοΪγθμ8. Πργὸ ΠΠΠ.: ποο. Θηΐμ ρυϊποῖρί απ ἴῃ 
᾿πηρεῖα, 4611 ΤΒΟΡδηΙ πὶ πρῦϑιὰ Ρ]αίαθαβ ἔδεοεσαηΐ, 1η-- 

6886 ποῖ ΟὈδβοῖγο βἰσηϊβοαὶ 110. ΠῚ, ἰη1ϊ. 564 ποῦ βο] πὶ 

ἴῃ ποο θΕ6110, νϑιαγα δἰΐατα ἴῃ (Ον] ἰδοῦ, 1 ἔρεάεγο, 

4αοα Αἰπδηΐθηθε8. οὕχη (ΟΤΟΥΤΘΘΙ8 ᾿πίθσυηΐ 1, 44.. ἴῃ 56.- 

ἀποηῖΡα8. αὰὰ8 ατνδθοῖδαι ρϑρξανθαγιηὶ ΠΠ, 82., 11 ἐχρο- 
ἀἰοπθ, ἥπδ8 ἴπὶ ΘΙιοι αι βαϑοθρία δὶ ὙΙ, 7. 846. δίᾳιιθ 

ΠῚ οαυϑα5 βόσαχῃ αΠΠρεηΐοτ ἀθβοῦ θη; 564 εἴα ἠδ 

δνθηϊα δα απι δίηαθ 48 ΘΟΉ81}118 δὲ ᾿πσθηϊο ΡΟΡΌΪΟΓΙΩ 
εἰ ΒοΙΜ Π1}. 411 [18 ρυϑοθυϑηξ, δῦ ΠΊ 6586 ἃ ΠΟΒίΤῸ δοῦὶ- 
Ῥίοτθ, πὶ εὸ ἰοοὺο, αὃιῖ ἀθ ΟΥ̓ ]Ο 1) 18 Ἠ]δίου δ οἰπ5 1η- 

ΒΕΡΈΪΒ ΒΕ Ὶη0 [Ὀ1ὲ (ο8ρ. 1Π1.), 88118, ΟΡΙΠΟΙ, ἀδηιοπϑδέγ απ τη 

6ϑὶ. δ ι6 ϑῃῖμὴ ΒΟ 1011 ΠΘΙ] Πη δ Π 18 ρᾶσ. 120., Ἰεμίδια δὲ βθπη-- 
ῬΕΙΡ ουποιδηξεπι Πιδοα 8 ΘΙ ΟΠ 611, ΔΟΙΘΠῚ γἱηὰ αἰαπ6 Γαι ται 

ΠΟΥ ΔΡᾺΠῚ βἰπάϊπτ Αἰ θη] δ η81ιιΠ., ἔθυοσθη δὲ ρσοΐθγναπα 
Ο(ΟΥΟΥ γα , Ῥδοῖ5 ατπἃ ΠπΘ ΠῚ ΔΏΪΠ11ΠῚ ΓΘ 8 ΑΤΟ Π48Π|1, 50]-- 
Ἰοϊϊαια εἰ δοϑίααηίθι νἱριπ θη {1 οἱα5. Αρίάϊ5, βαρεν- 

ϑ.αἰ]οϑϑι ΡΙεἰαΐθηι, ἀπ. σοπβίαμπίθιη ἰοσἐπηδτη δὲ Δ χῖαπι 
Ρνγαἀεηίίαπι ΝΙοῖαθ, πνεῖ. δυδαοίαπι οἱ βαρουθίαπι 
ΑἸΟΙΡΙαἀ 15, δ᾽ δου αΐθπλ δὲ οὐ ριπαῖα πη απ πιπατι ΒΓα51486, 
βουνὰ ἀΐπεμη ΠΘμιοβίθ 18, ἰθμιθγῦἰαίθπὶ ΟἸΘΟΠ8 10515 

ἔοι 5 πογαμα σἱγουτ πὶ ἰαπὶ θ6Π 6 ΘΧΡ]ΙΟαΡῚ, πὲ Ρογΐ5 Ρ1-- 
οἷον: 605 μυϊα5 Ηἰβίουία 8 ορϑ ἔμοῖ!θ οου 8 ἰδη οἷατθ οβίθη- 

(αὶ, φασι ΤμποΥ ἀἰάθ5 ταθηϊὶ ρτοροραϊ. ((ἴ, ΜαγοΕ]!. 



τὃ 1. ΚΕ ΒΑ ΤΙΊΟΝΕ ΟΥΔ ΤΠΟΟΥΘΙΘΕΒ 

ς. δ᾽.) 41 δ. δο. ΤΑπογ ἀἰάθαι αἰχὶϊ δεινὸν ἠϑογραφῆσαι.) 
Ἠδθο ἰριταν σὐπϊ αποῖα ἀοοθμξ, ᾿ῬΠπον ἀἸἀθὴ ἴα τα Ῥγαρπια-- 

ἄἄοιπη Οὐδεοογαπὶ ἰδίου οι ΘρΡρΘΙΪαυὶ, οαΐι8. ρδ μα 6 

τμτ5 ῬΟΙΎΡΙα8 1ηΐθν Οσαθοο8 866 1186 Ῥαυ ΙοΘΡ8 6586» ὨΘαῺΘ 

Καθ ΘΔ} ΠΟΒΙΓῸ ΒΟΓΙΡΙΟΡΙ ΘΥΊΡΘΙ ροϊσοί. 

56 φαδπιδαιποῦ ΠῚ ΠΟ ΟΠ Πη65 ρᾶγίΘ8. Ἠϊδίουίαα 86-- 

40 811 τπιοάο ρυοϑαπΐ, 18 π6 Οπλμ] ΡῈ18. αυϊίε μη ΠΟΙηΪ πὶ 

οἷαϑϑιιι8. πηα Θϑἀθῃ] 686 Π]βίογια Ῥαγιϊεν {1158 6886 ροϊοϑί: 
8641 ρου θη πὶ οϑὶ ΠΙ βίου οἶδ, τ ρυαθῖου ΘΟ] ΠῚ 116 1 

{Πα ΐεπι δοσαναί 5 δἰΐδια βρθοίθηϊ ονάηθ5 αποβάδηῃ Πο- 

χαϊπατα. ϑισαΐ δυϊεπὶ Πἰϑἴοσια ΠΠΠ ΘΡΔΓᾺ ΠῚ ΡΟ 8811} πὶ 1Π 
ἀϑαμι ἀοοίογιπι ΠΟΙ ΠῚ βου δἰ ἐπι, Ἠἰδίοτία αὐέϊαμι ἂν 
αὐἰϊδβοῖθιας, [ιϊἰδίονα τπδγοαΐπσαθ ἃ πιθγοδίουιθιι8 σορηο- 

βοοπᾶα οϑὲ: ἴα ὈΘΙ]οναπι ἰϑίουϊατη τὰ χῖπα δαὶ ἀπποα5 χα 

ἐγοϊϊπθπι. οἱ ὉὈῚ δἰ πλι]} γαῖϊο, ατιἃ ΓΘ5 ΡΌ ]Π]οδ 6. Β6}}1 ἔθηι- 

Ῥοχδ δαιηηϊβίγαΐαβ ϑιτΐ, σϑϑρίοἰϊαν, αἴαιθ Β.]} 18 6. 1ἢ ἢϊ5 

ἔαοίαε σοηνθυϑίομθα ΘΧρ!!]οδηΐιν, ἀΠ οἰνταίαμ ΡΥ ΏοΙρ65 

Ῥαγ θυ οομβοηϊδηθιμη Θϑῖ. ΤᾺ] 108 1ριταν Ψ1}18. οἰϊδ πὶ 

ΤΠΌΟΥ ἀ14 68 ΠΡΥῸΒ 81108 βου ρβὶϊ, ἡτι085 118, 411 Τ68 ἔου [8886 

ΤΌΓΒΕ5 [4165 δὲ 811}1165 Ταῦτα 5 ΘΟσΠΟΘΟΟΡῈ ν ] πΐ, ἀ{1|68 αἷ- 

πε χτῆμα ἐς ἀεί 6588 να]. 1,232. ἘΠδὶῚ γϑὺῸ δἰ] 168 

Ὀ6]11665 ἀσοῦταίθ ἀθϑουῖρϑιῖ (αἰ ορϑιάϊο Ρ]αἴαθανιμι, ραρηδ8 

ἰὰ 910 116 αἴᾳιθ 111 Ἰοοὶ ἀθαμᾶθ ἀβοίαγαμ!), δἰ πηδχῖπια 

ἄς ῬῈ]]Ο πᾶν8}1, 4αθηα ἰρ86 αἰϊφαδπάο οἰαδϑὶ ργδδθοϊ 8 

Γαϊδδεῖ, δρυθσὶθ ἀἰβδεγαϊε, Ἰθθοαμθ σαὶ πὰ} {8118 δἰ θα Ἰοϑβὶ 

δχ [εἷἰ58 ΠΟνῖβ πα] ἀΐβοοῦα ροβϑαηῖ: ἴα πιθη ΤΙ ΡΊΙΠῚ ΡῈ 0}]-- 

Ὁαα αι οομαἰοποιι αἰηυθ Δα μ δε ϊοιιθ πὶ Ὠ18 Ρ 18. οἰ 

δρεοίανί. Οποπιδδηοάππι ἰρίεαν ΧΘποΡ ἢ οΏ., 40] ἀἰιοῖβ 

Ῥυϑεβιαη  ἰϑϑῖπαϊ Θχειρ τι ΧΕ ρα, τα] Πὰν 15,. τὰ ΤΙ Να- 

ὈΥ̓αΙ 465. ρΡο ἰου8 Οταθοουτ Ηἰϑἔου!οὰβ νΘΡΘ ΠΟΙΠΙ ΠΕ 1), 

αἰ4ὰα 146ο δἰΐαμη νἱνὶβ του ΡᾺΘ] σᾶ σιπι ΡΘΡ εἶα 1515: 1-- 

θὺ8 πιᾶχίγηθ ΡΙαουϊξ, αὐ ἴῃ Ηἰϑίονϊα δἰ π8 Πἰρυόγ αι οοριο- 

βοοιη8. Οὗ, Οσθυζεῦ, Αὐτϑ Πἰβίον. Ρ. 254. 584. Ῥνδθοίρῃθ 

δαϊοπι ἃ ποϑιυ 8 ΔΘΊ ΠΑ] 18. δὲ ρορα]αυῖοτι8 ΒΪ ΠΡΥῚ ἰδοίι- 

ἰληαὶ διιπΐ, δὲ αἰΠἴτᾶ5 ᾿πάο ρεγοῖρὶ ροΐοοι. Θυοάδὶ ρυιὰ- 



ΔΒΟύΜΕΝΤΟΜ δυῦμ ΤΆΔΟΤΑΥΙΤ. “8 

οἷρεθ. ποϑιγὶ ΘΟΓΆΠΊΘΙΙΘ Αγ] 1658 60 ἐεηροῦ 6, 480 ἔνδι- 

ἀυ! θαι 8111, δ᾽ γα] 68, 86 Ορρτ 8815 συ] θαδάδιι ον- 

γαδηΐαθ παιϊομῖθη8. αἱ Βαναγῖβ, ΔΌΧΙΠαπι ἰαἴτγο 5. 6556, 

ἰοίαια ποβίγϑι ραῖγ αι ἴῃ βουνά! ποῖα σά! σεγα βία 6- 

γαμπΐ, Ἰερίβϑθηϊ οἱ ρθυρεηαἸϑβθηὶ δδρθσίασα 1Πππὶ Ηδγπιο-- 

οΥγαὶῖθ βϑυμιοποι ΠΥ, δ9. 54η6.57 ὈΥΪνα 18 ἀἸβοοσυ 115 πϑρ]ο- 

οἱϊβ δἰ σγϑῖϊα τϑϑιϊ αἰαὶ ὀρογᾶπι ἀ δα 18δθηΐ, τιξ Ομ η6 85 σοπι- 
τα 158 ν Ρ 5 ΒΕ ν αγαπὶ μα. 181. ᾿ 

Αὐαὶ το ἐρνεσία νουθρὰ ΕΥ̓, 61. Χρὴ νομίσαι, στά- 
σιν μάλιστα φϑείρειν τὰς πόλεις καὶ τὴν Σικελίαν, ἧς γε οἵ 

ἔνοικοι ξύμπαντες μὲν ἐπιβουλευύμεϑα, κατὰ πόλεις δὲ διέστα- 

μὲν, ἃ χρὴ γνόντας καὶ ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλαγῆναι, καὶ 

πόλιν πόλει, καὶ πειρᾷσϑαν κοινῇ σώζειν τὴν πᾶσαν Σικελίαν. 

Νεοάσπι ρου οα] πα ΟὨ]18 Ἔν ϑπμ1ι. ἘΔ 6116 Θη1πὶ 1ἰσθὲ ργδ6-- 
νἱίάσνο, Ὀάυθᾶιοβ οὐδ πη 58, αὖ 8οϊθπηὶ (1108 1181], 115-- 

ἄδθων δυεϊθυι5 αἰδηΐθβ, ἀἰσξιυ 8 6556 ὡς οὗ μὲν Δωριεῖς (4ὑ- 

στριακοὶ) ἡμῶν πολέμιοι, τὸ δὲ Χαλκιδικὸν. (οἵ Προῦσσοι) τῇ 

᾿Ιάδι ξυγγενεία (τῇ κηδείᾳ τῶν βασιλέων) ἀσφαλές. Ὑ146Ρ]-- 

Ὠ1Ὸ8 608 ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος τρεπομένους, ὥςτε τοὺς μὲν λύ- 

γοις ἡμῶν διϊστάναι, τούς δὲ ξυμμάχων ἐλπίδι ἐκπολεμοῦν πρὸς 
ἀλλήλους, τοῖς δὲ ὡς ἑκάστοις τι προςηνὲς λέγοντες δύνανται 

κακουργεῖν ΥΙ, γ7. (Οἵ. ομμῖβ πᾶ θὸ ϑ γδοιβαπου ἢ ΟΥΔ-- 

ιτἰο.) Ῥυϊαβαθπδτῃ δαΐεμι Π05 ὩσοΥ ΘἸθηΐαν,, ἀἴπ 1 ΠῸ5 46-- 

οἷρθυα οοπαθαμὶγ, αἰ ΡῸΓ Ψ]ΓῸ5 8[011408 δἰ ΔΌΓΟ οἱ ν Δ η18 

ΒΟπουῚθ.8 ΘΟ Γαρίο5 (τ αἰ] 8 1} ΠΠΟΧ ΟΠ Π65 ΡΟΘΏ81) 6ε- 

Ῥιΐαπι Ἰαδηὶ 1) ΔΗ] ΠῚ ΠῚ 811 σΘΠΘΙΌΒΙΠΙ ΡὈΓΘΘαΙσΔΠ ππὶ 
οατθηΐ, 864116, Θἰἰαηηϑὶ ἃ}108 ΡΟρα]ο8 Πθουίαῖθ ργῖνανε- 
γἱ πὶ, ἴδηθη ΘΓ 08 ΟΡΡΥΠΙΆΘΙῈ ΠΕ 116 ΡΟ886 ΠΕα.6 ν6}18 
(Ονδῖῖο Αἰμεπίεπβ. Οαπιαυῖηᾷα Παθὶΐα ο. 84, 544.), πϑαῖιθ, 

πιᾶσυο 6] ]ο τποῦο ἢπῖῖο, δα αἰϊια Ὡομ τη 5 ΡΓΟροΓᾶ- 
ἴὰΓῸ5 6586, 564 ἢβεο ἰδηϊατα ὈΎν Αἰ] ΘΟ ΠΊΟΩΪ οδι188 ἃ ΠΟΗ-- 

μι} 15 Πηοὶ ἀϊοαπι (Ογαῖϊο Αἰ μεπαρογα Ὑ], 56.). Νο8 γεγο 

γεβρομάθδιημβ. 4Ζιαβολὰς μὲν οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν τινὰς 
ἐς ἀλλήλους, οὔτε τοὺς ἀκούοντας ἀποδέχεσϑαι" πρὸς δὲ τὰ 

ἐφαγγελλόμενα μᾶλλον δοᾶν, ὅπως εἷς τε ἕκαστος παἱ ἡ ξῦμ- 



ὃο ᾿.. Ὲ ΛΑΊΙΟΝΕ Οὔὐὰλ ΤΗΘΟΥΌΙΒΕΒ 

πασὰ πόλις (γὴ) καλῶς τοὺς ἐπιόντας παῤρασκευαξζώμεϑο ἀμύ- ᾿ 
ψεσϑαι. καὶ ἣν ἄρα μηδὲν δεήσῃ, οὐδεμία βλάβη τοῦ τὸ κοι- 

γὸν χοσμηϑῆναν καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τοῖς ἄλλοις οἷς ὁ 
πόλεμος ἀγάλλεται. Ἷ, άι. Ῥεγδείεγοα οοριἰδηΐεβ, ὡς οὐ, 
τοῖς ἔϑνεσιν ὅτι δίχα πέφυκεν (ἡ ἡμετέρα πατρὶς ), τοῦ ἕτέ-. 

οου ἔχϑει ἐπίασιν (οἵ βάρβαρον), ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ 

(Γερμανίᾳ) ἀγαθῶν, ἃ κοινῇ κεκτήμεθα, αὐτοὶ μάλιστα μὲν 

ἐς ἀΐδιον ξυμβῶμεν, εἰ δὲ μὴ, χρύνον ὡς πλεῖστον σπεισάμε- 

ψοι, τὰς ἰδίας διαφορὰς ἐς αὖϑις ἀναβαλώμεϑα νούσϑι. οϑύ- 

δὲν γὰρ αἰσχρὸν, οἰκείους οἰκείων ἡσσᾶσϑαν᾽ --- τὸ δὲ ξύμπαν: 

γείτονας ὄντας, καὶ ξυνοίκους μιᾶς χώρας, --- καὶ ὄνομα ἕν 

κεκλημένους Σικελιώτας (Τερμανούς)" οἱ πολεμήσομέν τε, οἷ- 

μὰν , ὅταν ξυμβῇ, καὶ ξυγχωρησόμεϑά γε πάλιν καϑ᾽ ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς, λύγοις ποιοῖς χὰ χρώμενοι. τοὺς δὲ ἀλλοφύλους ἐπελ-" 

ϑόντας. ἀϑρόον ἀεὶ, ἣν σωφρονῶμεν, ἀμυνούμε- 

ὃα, εἴπερ καὶ καϑ' ἑκάστους βλαπτόμενοι ξύμπαν- 

τες κινδυνεύομεν ξυμμάχους δὲ οὐδέποτε τολοι- 

πὸν ἐπαξόμεϑα, οὐδὲ διαλλακτάς. ἸΥ͂,, 64. 

ϑοὰ Πδϑὸ αἰ}1{45, 8 γ65. ΡῈ] οα5 οἱ πηαχῖπη δ Ρ8-- 
εἶαθ ποϑίγδθ οουημπηοάᾶ βρθοΐδηβ, απ αν 15 ΠἸ ΧΙ 8, ἰδ] 6 πὶ 
ὯΘΠ πὰ 68[, 4086 6 ΤΊμοΥ ἀἰα5. ΠΙΡνουυη. Ἰθοϊϊομθ ρϑγοῖ- 
Ῥ᾽δίαν. Νϑη Ῥ] αγίμλδθ δἰΐαυα ᾿μϑιιηΐ βθῃ Θ ἢ 18 8 ΒΘ ΠΒ1} 

ΤΟΥ 8 θὰ ΟΥΉΪΠῸ Δουθηΐθα ἃ 16 σΟΥΓΟΡΟυ δ μΐ685, α1ᾶ8 ἱπ 

Αἀατίαμηθη 5. ΘΟ] Π]σθπια58. Δίαᾳαο 1ρ 8118 Πβίουϊαθ οορηἹ-- 
(ἰοπθι, αυδηη ν 8116 ἈΠ Ρ]]ΠΟΔΙῚ ὈΘῚ 56 ραίθί, πὲ ἴάπὶ ἰ8-- 
οθαπιη5, ΟΥδθοοσαπὶ ῬΘΡ10118 αθνὸ ψΊ ΘΗ 11 ΠῚ 1ΠΡΘΏΪ1, 
οἰντταἴὰπι ΘΟ ΔΙ ΟΠΕα, ΟΡ68 δὲ νυ] σθηθυ δ ἰπϑι1πἃ 
τό 8οῖ0 πμμἀ8 πλ6]1}8 ΘΟΡ ἢ ΘΘΟΘ 118», 4.81 6Χ 815 ΤΠαυογαι- 

15. πἰρυῖθ,. Οὐδ ἀοϊοπάτμι δὲ μδπο ἴπ τοπὶ ποηαπι 
58 {15 τι805 6856 6085 4 Δ 4 αἴε8 ατϑθοουῖπι ΘΧΡΟΒ.6-- 

τυαῦΐ, 181 φυοα 5.161 Κ6 φαϊδατ Ηδη θαυ ηδῖ8 φρυκτω- 
οἰαν ἀταδοοσασα ἰθμαὶ 1806 1}10 ε ΤΉποΥ ἀ146 1Παϑίγαγ δἰα- 
ἄαἱϊ, δὲ παρὸν Βοθκμῖαβ ἴῃ Πἰἶργο Ἔργθρῖο, οἷἱ πίῃ ]ι8 : 
Ὁΐο ϑι δα ϑμδυβμα! αηρ ἀον Αἴμθηον, συ 8}0 411}18. Π6Ρ]6-- 
οἴμμῃ οὐαὶ, ἴαφοονθ πηῦϊίο οὐ ἔγαοία ἰποθρὶ. Νά δὶ 

ΝΜίοου- 



ΑΚΟΌΜΕΝΤΟΜ 50ὉΜ ΤἈΑΟΘΤΛΥΙΤ, δι 

Μεϊεγοίίο ΤΠ ον ἀἸάθαι τοργεμδπαϊὶ (ἀ6 Τ μαονά, Ρ. 108.), 
ααρά πυϑαῦδηι πῸμ ΘΡΆ σι. οἰν ᾿ττπὶ ΡΟΡΌΪΟΣ πὶ θ 6] Π πὶ 56-- 

ΧΩ ΔΙ ,, ΘΕΟῚ αἰντ 188, τᾶν θδ.. ἔπι 6.11 ΘΟρ] πὶ ἀ6βου1- 

Ῥϑϑυ, “86 δα δηϊπηθχη. ΠδίΙΟἤλ, 41] αἀμοα 6. ἔθη ροῦ 

ξαδεὶξ, γεβρΊ θυ δαἐϊπι5. ἀπχουῖ!,, πο ρυϊπιθπι. ΠΟ ψ ΡΠ 
δοὶν, 51:6. Αὐἰπθη! θηβίθα8, οοριαίατ. ἨΗἱ  δπίαι αποὲ ἰμης 

Βαριοσνίηὐ τη! 65, αὶ πᾶνεδ. ποῖ ΟρΘ8, βΒουϊρίον ποϑβίει 
βᾶπα ἀἰοϊΐ βαἰϊς ἀσοιγναῖθο Ὑ4ε πποάοὸ 11, κι5, ΠΙ᾽, 17. οἱ 

ΑἸ1ΌῚ.. [ἡ 1μαοε βεχμομ! δ ααΐδηι {6 πὰ ἔβοενα, ΟΡ δἐυμ τα 

δου Ὁτληἶδ 88 οσοι ἰαπα] (διὰ τὸ κρυπτὸν τῆς πολιτείας), 
οἱ ποι Πἰσεθαῖ : ἤδῖα Π6 ἩΠΠΊΘΡ ἢ αα ἀθὴη ΘΧΘΓΟΙ 15 ὅραι- 

ἰδῃοχτπυ,. απ οομΐνα ΑΥΟΙγοΒ. Ἔχ ρΘα ἰ10)6Π1| ϑ ϑοαροιδί, 

ΔΙ Π6ν 4αϑηα ται οοϊ πη ο ροιμπξ ᾿πέθ! σαν ἡ, 68. Ργβε- 

ἴογθᾶ οἱ δριιὰ τϑβοοβ ρ᾽ιι8 δ πν5 δία διάογ, 400 Τ68 
ἀασνθαϊθθαπι αν, ααδτῃ, οορία Ππουῃϊπαι οἱ ΔΓ οτ τα Εἴ8- 
οἷϊ, εἴ τπο5 114, 4πᾶθ6 ἴδτι ἕεσθ δνδπιιθυαπί, ααδῖ ᾿860, 

4υ 5 σοι ρυΐαη 5 ᾿ρ5ὶ πιᾶϑὶ8 ἀυα τ ΟἸΡΙΠη 5 886 ρ6 ΘΧοῖ- 
ΟΘ΄. ΘΟΡΊΟΒΟΕΓΘ ργϑαδϑίδί. 

τ Ταπο νοϑρὸ ᾿δείαπι οὁνγδίου! ρ᾽ αρισμι ρροάοϑι πὰ, ΩΝ 
βἰοτίδ, ΥἹχ δηΐ αἰΐθιη ᾿Ἰηνϑμθὲ ΠΡναση, 6 ηὰ0, 414 

4ποηαε ἴῃ ἴοοο ἀϊοθηάπιῃ, φμοπηοάο ΠΟμλ η ππὶ 811 απο-- 

416 ἰεηρογα ρεσί γα πηϊ, 56 ἀ8π641, οοπιπονεμάϊ, ἔα]-- 

Ἰοπάϊ, ἰάιιθ 4118. ρ] ασῖπιῖβ οαρὶ ἰα 5. εὖ 5θηβίδιι8 8} }-- 
οἷεπαϊ βἰηΐ, 6 Χ δ Ρ}18 πη 6] 8 ἀἰβοαΐῖ δι 6χ πἰβϑίουϊα ΤῊὰ- 

οὐ ἀϊάϊ8. ,,(Οὐᾶπὶ πο τΐγα πὶ δϑὲ 1π ΟἸ θ 118 50} 0}18 γῇ 6-- 

ἴουι τι 6886 ργϑοἰθοίϑιῃ, Οἱ 8ῖ δοίη ρουβρουδίοπι δὰΐ 

ϑααν ϊαΐθ παιταιϊοπὶβ βρθοίαϑϑειξ, Ἠενγοαοίιι8 118 ρΓ86- 

Ἰεσεηα8 [αἰββεῖ. 864 αυστη ογαῖογεβ ᾿ηδἐϊίμογα σϑ]θηΐ, 

Δ]. ἰθὺ: ὨᾺ]}1118. σον ττπι58 14 εἰῆσουα ροίαϊ! ΤΠ ον ἀ146. 

Οὐοά βοπδουαης ΟἸ ΘΡΟΙ 68 80. ΟΣ Βοιημδπογιπι αἱ «πἰ1- 

αυϊουαπ) ΓΘ ΘΟΟΓΊ1Ὼ 5 Ποπιοβίμθηθβ ἴρ86 πονθ8 μᾶπο Ηϊ- 

βἰουίατν 1ορίϑδα Γοσίαν; ἐδαὰ8 ᾿80 εχ ραγίβ 1106 οἰ 8810 .8 

ἴπ ΟΠ 6 ἰδ ρ 5 ΘΥΙ.“ὅ (Μεϊθγοῖίο Ι. 1. Ρ- 191. δὴ 

Ῥεηίΐψιθ νϑῖὸ οἰΐδιι, 4ποά ἴάμι Ρυΐα 8 ΘΟΠΙΓΠ ΠΟΥ ΤΙ 

ἄερεθαι, ξοορσιαριία εἰ ἰορορηδρμία γθὶμβ πιαίμτα 115 

1Ἀμογά. 4. Ἐ 



ὃ Ι. Ὁ ΒΑΈΙΟΝΕ Οὔ ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΒ 

εἰταϊαν δορὶριθ ἘΉπογ ἀ116.. Οὐοᾶ ον ἔα οἷ ὁοϑ; αἰ να] 

Εἰανονὶ Βιο Πᾶν ἀπιφαδηι, ν εἰ ΘΑΙΘΓΟΡῚ σοπιτα δα 0: 

πόδ ἂς ΤὨγδοῖα δδουπαάχη Ηθνοδοΐατη δὲ ΤΠ πογ θ! ἀεἴη; 

«Ὲ] δα ΘΟΕ ον} Ἡ στ ἀ8 δῖα ΞΘ. ΓΔΟυ ΒΑΓ ΠΙ ῬΘΥΒΟΓ ἢ: 

[αἴ 5ππῖ Ργαθίθυ θα π05 ἰρϑὶ δοπηπθπ δ 98 ἔδυ θη ρθ0- 

ΚΘ ΠἸΟΔΡ ΌΤα Βα ΠΟΙ δηλ 5. 41 Ῥδῆο ΤΠμογ 1615 ΠΡΡοΥ τ τα 

ἈΠ ΕΠ, ΠΙδὶ 8065 05 [4}Π}; δ᾽] απδηΐαπι δον θη. 

Οὐδ8. δυΐοτη Πδοῖε Π 8 46 ΤΟΥ ἀἰ 15 Ηἰδίουα βοῦρία 

ξαπὶ, δ᾽ απο, ΟΡίμτα σον] ΘΟ “1}, 1π|6 ΠΡ τι8, δ τν ΟΥἹ- 

ὕσαπι, Ῥυδαπιατίσααν ἀἴααα ΡΟ] Ἰοατ Ηἰδι ον απ ἀἰοδη πὶ 

6656. ΤΑΙοπι ΠΥ ατη ῬΥ ΠΥ 8 δου ρος ΤΠ μον ἀ 468, τ ΟΣ 

ἰδ. ἀ88 ἀθ Ῥυίονιθὰ5 αυαθοοναστη ἰδίου οὶ. οἂρ. [. ἀἸοία 

βαηῖ, 8615 ἀρρᾶτει. Οὐὰ φαυϊάοηι Βἰϑτονίαθ Βα πη πη δ ὰ αἷ- 

1110 ἹΠΠ ἀ οῖσι,, Πα] γα 1ρΡ586 Π ΟῚ Ρ]8::6 50168, ἃ ἀδηία 

Πυιπὰ8. 1 ν ΘΠ] η18. ν 18. 5811. ἡ Ηπὶδ πηι νρὸ γκΚ αὐ ἀρτερις 

βοτῖθιι δογει. ἴάδαθ ἐδ ροἹὶ. ἀἰφῃθ τπεροαῖ, ναῖδγ. ρὸ- 
Ῥα}. τι ΠΙ. Ρ. 1. Ῥδ. 470.,. ᾿Μα5α Πἰβέονῖαθ Ὀυΐσηο 1.15. 
γΤη81 δ δυὰ. Πδἰ τ Γ ἃ ΠῚ ΘΡΘΡῸΪ 5. ΘΟ 5 Ποὺ ΠΘα 6 δῖε δ. 
Ὠθηὰδ ροϑὲ δὰ δ μἰβαπαμη ἰογιβίμαια ἰδίου 6. δὲ τη γτὩὶ 

δοηϑιαϊ. Ηος νερὸ 4υ16 δ᾽ 18 δἰσηϊῆσεῖ, ἀθδη ἐδ ΤαΊ-- 

ἀππὶ Ἰοῖϊα8 δχ Πἰϑίοτία ρτοάοαη τ απΐταϊ οα] 8. ἴῃ Οὐ δ 
δἰαπο οοοί θη 8 7 “δἰ 81 οἰᾶγα ὁορίίαλθ νοϊαμηι8, 448 Θμλμΐα 
δκ Ποο βΈ ΠΕΡ Θ᾽ ἈΠ ΤΠ ΟΡ ΆΥ ΟὨἦ 18 86 ΠΠ 111, ΘΕ ΟἸ1}}18 
ἐδ ϑῈ8 οἱ τ τοἱ {Ππ|86}}5 ΘΠ ΈΘῈ 1Ἰἢ. ὀγ δῆτα αἴᾳαα οοοΙ Θη 162 

4αδγατα ἰουἂ 8 ῬΑΥ ΕΠ τη ΒΡ Ότὴ “Ἰἰϑουίπιδη 1π646 τη  ΧΙΠῚ8 
οΥἶταν, ᾳαοά οσοϊ θη} 18. Γορῖο αρξδιη ΟΥῚ Ιο8 πὶ Θ Χο  αἱΐ, 
οΥθηΐα! δ πππαπδηι. ἴαπῃ ἰσί ταν τη χί πηι πὶ αἰ οἰ πλτ5. ρΓῸ- 

δύ θόϑυ, ἘΠῚ Τὸν ἀ1(65 ἔδοῖ ἢ: ̓ ὰγ 6 διιπὶ σοπί θη πλ115 

δεϊαϊθ διἃ βι ρϑυϊογέμι ἔα 856. 9. όσα ποὺ ἀετα Ρυαϑα!- 

δά πη}5, δοεϑ86. δϑὲ Ὄχδιι! δ η}118 οἰΐα μη), απ θι8 τορι δά-. 
Ἰαϊα5 ἰδυῖα ρύδοδία τε ρος θΡΙ: Βάο θαΐηι ααδοϑιϊοιδ ΟὨ118.-- 

θα), νει θαυ αι, 6 ρθη Ἱπογ 10 1}}8. γα8. νἀ θαῖμν, ΑΔ 
τπιαχί μα 4υϊ ομὰ, πιὸ 8 γ ρίου τιϑὶι8. δϑὲ, δα αν θη αν 
πᾶσα ἀπθῖο ροσίξαμη. ουδὲ 1 ἰρβὶιι8. ἃτιΐπηο νυ ἔα ἐἶβ Ὁ Π18}-- 
ἰ6, ἃ βαροιϑιἴσιϑ ἰΡενο, ραϊοΐαθ δὲ σοσατι ΡῈ] ΣΟ Ριηι 
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οὐ ηἷπο δἰυάϊυδο δία ἈΠ118. πρλ 18. νἱρ αἰ 8. ργαθάϊεο. 
5ε6 ἀε δίδ, αὐ 6 Θ1" ΤΟΥ 1 Θἰ α5᾽ οὐ ΠΠ]Οτι 6. ἀπδ8 ἐρ88 
χα τι οἱ Ῥυοίαϊ. 18} ϑ Πρ νὰ οαρ. ΤΠ. ἐχροβιιην εϑῖ. 

ψειμα Π8δο πομπή 5! ἤσεγα στ θηΐαιν δα πο! θαι. μυΐα8 
Ἠϊδιονίαθ δαρ] ἰοαπάδπι, απαὰ μδθα. ἀπθῖθ Ρ]αγοθ ἔπποὸ 

εἰ ἴδτι ΡΥ ]5 ΊΧΘΡΙηὐ ὙἹΡῚ δὲ 1051 νυ δ 18 δυη οὐδ ᾿τησα ἐ] αὖ- 
416 οἰϊατῃ ῬΓοΟΒρεγἃ ΓΘΓῺΠΊ 8118 7111 σομαεοη 6. ει}, 48] 

ἐδτγάθα Π181] δ᾽ αϑυποα!;, αὐ Τα γἴ468. ρον δοθυηΐ, ΑἸ186 

ἰδίτοσ αυϑοάδιῃ οα δα 6 ᾿ν δι σα πα 8 6 δα πὲ, 4υιαν τιν «ἰ18}85 
γτδχίγηϑ πὴ νπ] Παρ τ ἐπ] σατη5, ΕΑΓ πὶ ἀΙΐογα πᾶθο 68ῖ, 

4ποὰ Ἅ ΜπποΥ 1665 Π]ϑἴου α Π) 881. [ΕΠΙΡΟΥ8. 80 1ρ81:,, Ναὶ 

4υὶ ἀθ σϑρθὶ5 ῬυΊ8018 δχρόμιν ΘΌμ ΠΟ δυριιπηθηΐαχα πιϊ"- 
ΠῺ8. σορσὶὶ νου αἰ} δυμάθυ δ ; ΠΘα 16 ΘΗΪπὶ ἡ ἰβη  δτη δαεϑῖ, 
401 ΘΡΓ ΔΉ ΘΠ οομνἑηοθ θα ΘΥΓΟΥ 8 ΕῸ ροβϑὶ, χαρά 1086 5}.15 

ΘΟῸΙ8 γϑ πη] νι ἀουῖῖ, πθααθ ν 8166 ἀα θη δ οΐ ρ]ενίᾳαο 46 Πα 6 
ΤΟΙ ΟἰΤπι σϑϑία πὶ, 4.18 11ν 18 Π}1} 8 1] ατη, αποηίατη νϑ-- 

ἰδναγ οἱ ἴατη βαργα τποηϊταπι, δαρσιβία αὐδάαπι ϑρθοῖὶθ 

ϑρίοπάθπὶ, αυ8ε εἰΐδτη νο]δηΐθμι νΘ γα {Π 0616 586 ΡῈ (δἰ61:- 

τοῖ, 866 δ|1Π|18. γτεὲ8 88 μβαδεῖ, Ὁ] ἐδ ργαθβθηιίθιιβ ἐδιηρο-- 
γῖθ8. ἀριταν- Ναχα ἰδὲ τὰ} δὐβαηξ, 41 εἰ φᾶν Ἰοὴρα5 
τορι ἔπδυι πὶ, δὲ 818 ᾿πἰθΡ 8886 ρα ϊδηδ, αὐ οπληΐδ., Ρ]απδ 

πὶ ἴδοία βαπΐ, ταυγθηξυτ: ῬΥΆΘβθρ ἢ 51, αὐ π΄ θ6||ὁ Ρ- 

Ἰορομππϑβίαοο, ΠΟ ΠΡ 68. Ὁ 8 ῬΟΡῸΪΙ οἷνα5. οοπίγᾶ 608-- 

ἄθια ποβίεβ ραρπδηΐ, 566 ἀἰνθυβαϑ ρᾶρίθ8 βδεσιπηίαν, Τθὶ 
ἐρίταν εἰΐατα 4αδτ 8 0116 Πἰδίουϊα σουραπυρϑῖαν δὲ 4 α απ α1-- 
ρϑηΐθ παργ αι πὶ ΘΧΡΙΟυ δ 106. ΟρΊδ᾽ 8511, ΘΟΡΠΟΒΟΙ 118. 

Οὐἱϊ νεῦο, αἱ ΤΠ πογαϊάθ5, 1 ΤΕΈΓΙΤΗ ῬΥαθβοηϊίασα Θ0η- 

ἰοπιρ᾽ αἰΐοπα νου δ τῖ5 δια ἀἴπιπὶ τπειχ ταὶ ἕδοθνθ ἀἸ ἀἸος,. Γάοπι 
ἀεῖπάθ ἔδοι !π5. ΤῺ ρῥυϑοίευα 4αοῆαα “ἰοτηρογα ἰγαπϑίους, 

ΑἸτοραπι ἀυσαμηθηίατη ἀποϊτητι8 Ἔχ σου! δοα ΑἸ ΒΘ ΝΑ ΡΏΤΩ, 

4.8}15 ΤΠ μον αἰ 415 ἀονὸ ἔμ}. Οπδπααδμ δηΐτα πίον Πα ἢ 

ἰδιρι8, 4πὸ Ἠονοαοία8 ἰβίονδηι ϑιδη γα θ018 γθοϊία- 

νἱῖ, δἰαπθ 1, πὸ 0061} Ῥοϊοροη π ϑῖδοὶ 68 σοηβίρηανα ἴῃ- 
σορὶλ Τὸν ἀάε8, ρᾶποὶ ἰδ πῖι ἢ) ΔΩ ΠῚ 1 ΘΓ Οθϑϑδυϑεΐ, ἴδ-- 

ΤῺ 118. απ πὶ τπίγεύεαθ Ογϑθοαθ ἔπη ΛΊΠΕ Πδυ γα βἰδίι 

Ἐ2 



δά Τ. ΠῚ ΚΑΤ. ΟΥΑ Τηῦὔα, ΔΆΘ, 5. ΤΑἈΔΟΊ. 

Ῥἰδηδ τηὰἱαί 8 ογαΐ. Οταεοὶ επίμυ ποῖ ἰϊα., οὐ ἀπίοα, σδα 

πἴο βὰο ἰδηΐατῃ Ἱπάμ]ρεγε αἴααθ ἀϊε5 πίον βρεοΐδουϊα ριι- 

Ὀοω, σομνίνια δία 8 Α1168. τ68. Ἰμα]ϊονᾶ8 ἰγαηββοσθ Ῥοΐε-- 

τογδηΐ, 86 ΒΠΔΥ τα 8. ΘΟ πὶ σοδγοοραΐαι ΓΟΥ ἢ. ΡΟ] οδ-- 

σατα ἰυϊϑιϊοῦὶ οοπαῦπα, αὐ φαβηι ΟΠ Ε8 ΘΠ Ἰ ΠγΆ τη. Δάν 6}- 

ἴογθ οἱ βενϑύίουθηι ααδηάδηη νἸΐδηη ᾿πϑἐ αι εγα οοδοῖΣ δγδιῖς 

πηδ6 οἰζαπι ἴῃ βουρία Βογαπι ἐεπηρουαμη βογῦῖα5. αι! άδτα 

5658 δὖ του ΡΆΡ]οτιιπι βιὰ πὶ ἐναμϑι, Ῥνγδοίθνεα 

Ρεν Ῥουιοίθαι Αὐπμθπᾶν απ πη ρ υατη Ῥ]ΘὈΪ ρουγηΐββιιμι ἐγαΐ, 

δἴααθ αὮ ποο ἰθπιροῦθ εἴ ΠἸὰἀ, φαορα πιοάο Οἱδχίπητιθ., βἰπι-- 

ἄϊαι εὐ οοποϊοηδέονια αι δυοίου ἐα8 αἰηπ 1ρ81π8. Δ Εἶθ οὐ ἃ-- 

ἰουῖδθ πβοθϑϑιίδβ ποία ογαπὶ. ΜΟΧ εἰΐδυη βυρἰδίαθ Ἔχϑεῖ- 

τογαμπΐ, 48] ἰᾶπιὶ ργαθοθρὶϊ8 απᾶ πὶ ΘΧΘΙΩΡ]0 δαιθπὶ Γέθ 

ὀοιιπιοπάδσπηϊ αἴας Ἔχοοϊαεσαμί. Οὐ Ἰριαν τα ΓΏσα, 

«ποσὰ ΤΒυοΥ ἀἰ468 εἴ ρναρπιαίίοαμπι ν ]ἱν 6886 παπο Πϊβίο- 

γίδια οἱ ογδιοπὶθ8 δα μοο οἰποιοπάπιιι αἱ ἀδογονι ὃ Νδ- 

486 5:16 10 ᾿ῬυδθίθειῚ ροϊθϑὲ τράβα ν18,) 4υϑγ Ῥἢ11080- 

Ῥιΐα,, 4ιδ61}}18 ἐθιαροῦῖθ8 Αἰ θη18 ἤογεσα ᾿ποὶρίθθαῖ, [Τὰ 

νίνοβ ΡυδοβίϑὨ ]ΟΥ]5 ἸΏ ΘΙ Ἔχϑογογαῖ ΠΘΟΌ886 δραὶ, Δυὸ 

δαΐπι ἰθπροῦα εἰ 418 1 ὩΤῸΘ Αὐιακα ΡΟ ἘΣ, αὶ τηϑηΐα (ο- 

οὐδ τασπάμαπι ἔδοϊαμ 6886 οἱ σερὶ, αἴαπθ ϑοογαίεβ, 48] 

ΡἈΠοβορ μαι ἃ σοο]θβεϊθα8. δα Πποπιΐπατα γἱΐαιι ἰγδα αι χὶξ, 

“ἰχογαμῦ, 1Ό1 αΐ 5 ρου βία 10 δνδηθβοογοῖ, δία 8 ΤΘΓ ΠΣ δ6- 

βἰδτααν οασθ86 ἴῃ Βαμιᾶπο ἱπρόπίο ἀυδθγρ δία, οριία 

γαῖ. Ουοά Ἰμυογάϊάεοιι, 4αδῖι Απδχαρογαθ ἀἰβοραϊαπι 

ξαΐθθ6 βοϊπιμβ, ῥῬγὰθ σϑ! 8 ἕασεγα ἀθοεραὶ. Μδμθραπὶ 

ἰδηλθη θὰμ νοὶ ῖο το αἸΠοιι αῖε5; 8βε] πὰδ οι η68 51-- 

Ῥϑγανὶς, οἱ ἀἴρπδμι ταᾶρηὶ {1|1π|8 ΡἈΠΟΘΟΡἣΙ βθοίαΐογα, εἰ1-- 

σθαι ῬΘΥ 0118 ἀενο το αυΐὶ μἰϑιοσίαπα. (Οἵ, χθιδον. Η6- 

τοὐοὶ, οἱ ΤὨμπογά. Ρ. 97. 8564:- 

σεφευ σαν. ας πο 



1. ΡΝ ΚΤ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΡΙ5. δ 

11. 26 οἰοομέξοπο Τἄπογ ἀϊἱα δ. 

ΕΠΟσα ΤΟ ΠἾ8 Ῥγδεοθρία Ῥϑγ πὶ σοι ΠΊ τ Πἶα σα πὶ ΟΥΠ1- 
Ὀὰ8 ΟἸΩΠα ΡΟΡΏΪΟΓΏΠ, δὲ αᾳαδίθμπῃϑ ἐ6 Οὐαθοῖϑ 1615 
ἈΟΙΤΩΓ, ΡΟ 55 πιὰ πΔ ΟΥΠΠΙ 5 γδεοὶβ βου ρίοσίθη8, Ραγ- 

ἵπτὰ δα οενία ἀἸΙ ΘΠ 6] σόπεγα βρεοίαπί. 1185 τη απ61}168 δ61-- 

ΤΠ Ώ15, Ἠΐδ5 Εἶπ18 ΓΗ 8 ΓΘΡΊΓΩΥ 5 εἰ 51 δά ΤΠ αον αἰ 46π| ΤῈ5 
ἀὐθηϑξογίαν, 1Π4 Θαμη, 4αδίθπιι8 οχαπῖπο ΟΥδθοὰβ εἰ ρο- 
ἐἰδδίτπ ατηι Αἰτοῖ]8 δουρίου,, Πδθο, απαἴ ΠῚ 8 [ΙΒ ΟΥΊΟΙ15. Θδῖ 

εἰ Β6ΙΠατα Ῥεϊοροπηθϑίβουμαι ἀθβουὶ δῖ, Ργορία8. αἰ πραπί, 

Α, ὲ Ὑμυογάϊάς, φαυλίοπιις οπιπῖπο στϑθρὰβ εἰ αυϊάδηι 

Ατίοτιδ βου: ΟΥ 651. 

τὐπυχπφαοιαααθ βκωηθμῆδω ἄώοαι ΕΛ γ:] ρυὐξίοις, 

Ῥδυβρι ουδεϊ αἴχιιθ αν θη αι 5ΘΓ ΠΟ η18. 86 νἱγίυ ο5 

εἰ ἴπ εἰδοίΐίοπθ νοσαθ]οσαπι, εὐ 1 ἤδχίοπθ., οἱ ἢ ο01- 

᾿πποίϊοπθ θουτῖῖ ἸηΐοῚ 86.) 6Χχ 488 οἰποιιηΐαν ἐμ ποιϊαίϑ, 
ἵπ6 586. Ῥοβϑαπῖ. ῬΏΓΟΙΙ Ἰριϊαν ἀἰοἰπιὰ5. ΒΕ π θη, αὶ 
δηδίορίαηι Πἰστιθθ., οἵ, 81 488 ᾿πσπδ Ρ]υχε5 παροὶ Ἔχοῦ]- 

ἰα5 ἀἸα]δοῖοβ, 6 ααῖθαβ Ὡηϑτα οἰθριὶ βουρίου,, οἰΐαπι, μαΐτ8 
ἀἸαϊθοιῖ αἰ σεπῖεν βθααῖξαν, ἰάθοσιιθ ἰπ νοοαα]οτσιμα πῇ 

εἰφοίίουε ἰΐαὰ Ποχίοπο οἱ βγμίαχὶ οὐ πίθαβ ἀρϑιϊπεῖ νοὶ ρ]ὰ- 

πΘ ψΠ ΠΟ 518 δε τπϑὶθ οοριίαὶ δ. γ6] οευγίθ Ῥεγορυ 18. 568 
αἰΐα5. ρα θ νΕὶ βαϊξθεπι 4]18 αἰ] φοῖ! Ῥυορυ 8. Ῥδυβριὶ- 

οβ πὲ ΒΕΓ ΠΊΟ, 81 ἴῃ ΨΘΙῸ δἰὰ8 56 η 81 οομϑιιπθυο ἃ νἰ 15 

᾿ἰπραδθ ρου ἐϊ8 ΟΥΓΑΙῚ ΠΟ ροίοβὺ; πάρα ἀμ] σθηΐθν εἰ8007-- 

Ὡδηκίαθ νοσαβ8, ἢ Ἔχ] η 68. εἰ δἰγμοίασαθ, φαᾶγμμι αἰ Π 15 δϑὶ 

δσα ποαίο, οὐ ονιαπάδθ ομβοϊθίαθ απ ποναίαθ δἰητθ 

οἴημῖπο Οθβοιγαα οἱ δια ῖσααθ. ἴΠθαμιίαθ. ἀδοοναιῃ Εἴ, 
τΏΟΤ ΘΙ. Πποιαΐπαπι οἱ οσαηἰοναπι 6 ὲ δθαπῖ., οανΘ.6 88- 
ἴδια ἰαγρία, ορδοοθηα, π1Ππι15 Πα ΤΑΙ ἴα ν οἱ ἀΡ τηῆπια Ρ]6 Ὁ 6 

πϑαρραίδ ,. ΠΙτῺ15 ἄπγα οἰ Ἀόρογα. (86 συμ) ργϑθοθρθία 

αδηηθδμ 1 ομμηΐθιι8 ἢ συΐ8. ναϊειὶ, ἰδ θη 410 γαϊπτιφ 

δἰαμα ᾿ἰηρια 6χ ρϑυθρυϊποχγαπι λι{θν]5 ροπάθί, 400 γδ 18 



δῦ ἢ. ὉΝ ἘΠΟΘΌΎΤΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΡΙΡΙΚ: 

ΨΟΥΘΟΤΉΣ οορία σαυήεοί, 400 50 1}}}8 Θχο]α δϑὲ, 60 

ΠΙᾺ 1118. ΒΟ ΡΟΣ 68. αὐ ἢ185 ΡΓΆΘΟΘΡ ΙΒ 58 {5 [Δ οΙϑηΐ, Ρδβίαϊανο 
Ῥοββιτηι8, Τίϑαθιο ΟἼδθοοϑ 118 Ῥιᾶδ σὑ ] 4 }}}8 ΟΡ ϑπ. δ γ6 

ἄἀδξοεραὶ, 4αον απ ᾿ἴΐησαα πεαὰθ αἱ Τιαηα οἱ ποβίγα, ἴδηι 

ΠΡ ΎΧΣ ΤῸΝ ΡΘΓΘΡΤΊη8 να θᾶ τϑοοριί, αἰ εα νοὶ ον αγα 

γε] ΘΧΡΟΙ]ο τὸ ἀἸ ΠΟΙ μλαι Θϑϑθῦ, ἤθαπο, αἱ Ηορναῖσδ, ν οὺ-- 
Ῥογαμ ΘΟρΡΙ8 ΘΟ Ι ἀπιηὰο ἀρ ϑπὶὶ αἰδυϊποιϊομε οαγαραῖ; 56 

Γ Ἡμογα ας 86 νῸ ἴ8πὶ 18 ἜχοιἝἰα δραῖ, αἱ, ἀ188 ΒΌργα π6- 

ΟΕ558 5188 160] Δ νΊΤη15 νιν ταΐθβ, δᾶ δ 856 611 ἀοοῖο εἰ ἀοοὰ- 

γαΐο 8ου}ρίου. Ποουοὶ, Οπα ἰαπς δα 1116 αἰ ρσ μι 811, ἴδηι 
ἐΧΡΙΟΓ πμ18. " 

τς Οποα νῸ] ἰά6ο0 πιδοβββδυῖπι οί, ηαΐα δἰΐατα δ]οσαίῖο-- 
ποπὶ ΤΟΥ αἰ 418 ἰαπὶ απίᾳαῖ8 ἐεπηρουῖθυ8 ἔπουαηὶ σαὶ τὸ- 
Ῥγδπεπάσγοπέ, τιὶ Οἰδυάϊῃ5 Πιάγπιιβ (14, Ἑδθτνῖο. ΒΙΡ]. 
αν. 1}. 827.) οἱ, αὔθηι 'ἴπ Ποὺ ΘΓ Θχϑρθοίδθῖβ, 
ῬΙοηγ 81τι5 ΗΔΙΤΟΔΓΠἈβθθηβ8. Οὐἱ ΤΠοΥ ἀ 415 ΒΕ πιο 88 θρα 
νἹἀθίωγ τπο]εβίμ8 (ὀχληρύς Ρ. 888.), αἰδδοίαϊυι8 {(περέεργος) 
ΟΣ ἀπιαγ 5 (πιίρύς Ὁ. 918.}, Ρτι6Υ 115. (μειρακιώδης), ἔνίρὶ- 

468 (ψυχρύς ρ. 955.), ἀοη!ρηγαἴ8 εἰ Η υ δ 1 ἐθη ΘθΥ 15. οθϑειι-- 

ΣΟ (ρ. 956. οἱ Ρ. 929.), ΡΘΡΡΙθχυβ οἱ Ἰαργν  ΐδ5 Ἰη γίοα-- 
τον (0. 915. εἰ 928:)., οἱ αἰΐα ριανίπια οοπνίοία ἴπ δατα οἵ-- 
ἴσπαϊε, ϊοηγϑιὶ ἐπα οί πὶ πὰο ἀπο ὰ6 ἴῃ τ ρ] αγ Πΐ 56-- 

αυεηΐο5. ΤΗθπονα! δίῃ βυαγηγπαίοαθ ΓΘ Ρ 85 ΡΙογαβα 60η- 

ἴδῃ ἡδ.'.6 80 ψ]ο σα οἰαιηϊΐαηξ, Ἰἀδοαα 4)» 8 βίου ἃ 
ἴεραδὶ 4 εἰ δῖος ἀδίογγεης δὲ ἰρβὶ δείογγεεὶ 88 Ραιϊαπίαν. 
ΟὐΠρ5 μυΐυ5 τοὶ πλασηδπι ρϑγίθμι δεΐαπι ἴῃ ἡ οϑάϑη νἱγΓῸ 8 
ἀοοῖς» οοῃϊϊοίεπα οϑὲ, αἱ ΤΉ ΠΟΥ 1415 ΠΡΟ 5. ναὶ βαϊά6- 
γταπὶ, ν ] 1] 8 λαγ ϑἰαπορα τ, ἘΣ ΠΡ Ὸ5 ΑΓ ΘΟ 5 (1 

ῬΠαο' δι! οπΡα5 ΤΉ οΥ ἀϊάοἰ8), 4ατα Ργδθοοποθρίϊ8. ορὶ-- 
πἰοηΐ 5 δὲ ἴρ86 ἐοπογείαν, πϑαὰθ 118 86. Ἔχρϑάϊγ ροββοῖ, 
Ῥνδθίθρθααιθ ἱπβία. σγαυηπα 85. “ππ|πὶ ἘΠΊν συ ϑ88 ὑπ} 

Ονδθοδα οορη  οπὸ οὐ δεῖ, ταδχίπιθ ἴῃ νου θΟΓΏΤα ΓΟ 6 

οοηϑεἀθη0 ἰδη αμη 8101 ᾿π 181}, πιξ ΜΠ] }Π}1] ἰαπὶ σου ἐσ 
αἴαίιδ ἈΡβΟΠ ΠῚ οορίϊθ8, ααοά 116 ποὰ ἃ ΤΠυοῦδια 6. ἀἸοὶ 

Ροίμ 1586 810] ρϑυβυιαβουῖ, ΘΒ ΚΙ ̓ δαίθη ἡυ 16. ΤΟΥ 



1. Ὁ ἘΞΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, “ΤΗΌΟΘΥΡΙΡΙ5. ὅπ 

ΓαοΥῖὶ 46 ἘΠυοΥ 146, ἀοσοομί πδθο νϑυθᾶ δἰ ρυ 86 ]Ο18 δῷ 
᾿ιϊεγρυθίδεϊοθαν οὐ ϑἰϊοπ αλ ΨΥ Πδοι δ: .. ΤΠ Ογ [18 

Καγζθ βεϑίθμι θὰ ΚαΡΖ αὐραϑιιλίσίοπ ἀπ δῇ οἰπεῖ 56-- 

νγίϑϑθη. Κανζοα Ε}]16. νευβομα ἴθμεμ Ρου σά δια, τὶν ἔῤοβιὶτ 

δϑὰ γον βρίθιθη, θοκθὶ Βα θη με μθίθη, σγθα]ομθιι 

γεονανίε ἀογ γνοτγίθ, ἄρεν 4}1|6 Μαββθη παγΐθη τὰ ᾿π- 

εὐπογίθη νου Γἄραηροθη, αἷ6 56] ρ8ὲ αἷ6. βερουπα δἰίθη 
Οὐδομθα. ἀμ α16. σγδβϑίθα γεγο ἀθ5. Ὑ Πα 1668 

τἰομὲ νεγάδϑυθη ΚῦμΠΘη, 80 θά θγη 80} 06 0618 08, (185 5ἱ 

ΒΡΥΘΟΠΒΟΙΠΙΖΟΙ, βομο θη, ἀ16 810}. δι Κοῖπθ ΥΥ εἶδα εηἰ- 

50 υ] ἴσοι 18556, πα 416 Πλ8 ἢ ΠῸΓ 80 ΘΖ Ψγ16 516 δἰ ηδ, 
ἀηρεκαῦξ, τοῖς δαί ἀπ Ηδάγθη: νεγβο ποθ Τ11185. “ 

Νοη πὰ ]ο πὲ] 1ὰ8, 4αϑηααδι Π0 (81 ΠΟΙΓΡΙ18. νΕΡ}} 15, 

Ἰασίοαπὶ (σοι Ἔρονὰ5 οὐ Βαπογιι8. δέ ποο, αποα. νυρὶ 
ἀποαπθ ἰμάϊολιμ 680.) 186 γ68 ϑι πὲ αιι86 σα 416 51Π6 ρᾶτ- 
πα βἐπάϊο 1πιἀ]οϑη 1 ν8 166 δυϑρεοίμπι τε εἰδηΐ, ΠΝ 8. 105 
Ὠγϑιαπι ΗΔΙΙΟΔΥ 858 ΘΠ 561. ὉΔῚ 646 ἀραμπιθπίο ἃ Τππου- 
146 δἰθοῖο. δὲ “ἰγδοίδιϊο. ἰοατ 11)". τη 60. 1π 6} [6 χτητι5 86[60 

δ] οὶ 6888.» αὖ ΘΠ (6 ΒΟΓΙΊΟΠ 6 115 ΒΙ βίο ΠΟΤ 
μι 6 18 μχᾳ106856, αἰψα 6. νοὶ ν]μπ οἵ ἡπαοίθιη; ΒΙβίου 8 6 ΘΏΤ1- 
ΠΟ ΠΟΙ Ῥαυβρθχίββθ, ΨῈ6] οἶν!β 8:1 Ἠενοάοῦ δα αιθι5, 481-- 

μὲ5 οἴδποονο ΤμυοΥ ἀϊάεπι ραϊαγοὶ, ᾿ηβαρνῖρθ νο] 1586. ἴα- 
οὗἶα ββρί σθαι, ΡΥ ϑθυ πὰ 4111 ΘΌΙΩ ᾿Ρ511}Π1 ΘΓ ΟΤ 6}. 

ααεπὶ ἰδηΐορογθ νυ] ρον 68, ἵπ Απ ϊπαϊ αι ι8 ὩΟΏ -τηοο 

ἱπϊτοΐασ, 5ε4 βᾷθβρβ δχβοῦῖθαὶ, αποᾶ ἱπέγα ἀρραγοθιί. 
Ῥεῖπά8 ΤΠαοΥ ἀϊ 415 Ἰοα 6 Π4: σοι, αὐ 8110] ΟΞ ΠΟΒΟΘΙΏ18, 
ἰοὺ ᾿πϑῖσηεβ ἰῃΐοι ασᾶθοοβ ψἹΣῚ οἱ Δ γΉἸ ΓΑ 1 οὖ ᾿πα 1811 δαιτὶ, 
αἰ δὰϊ Βο8 ρυχὶ οἱ δἰθρϑηιβ ΒΟ ΠΟ Ἶ8 Ἰδθδγοβ, δαὶ Τῆα- 
ογάϊάετι ἰἀοπδιληι δἰ 8 τα ρσίβἰυατα 6856 ΠΘΟ6886 5ἰ[ βἰαί 88, 
θ᾽ φᾷο Ὧ6 νᾶρυτῃ εὖ Ππ Χύγνη 51} ᾿α αἰοῖτεπι,, ἰδ Θχθιιρίδ, 
6 φαϊθυβ ΤΗπογα 18 αἰσεπαὶ ταῖῖο οοσποβοὶ ροϊθβὲ, ογαϊπε 
«αοάαπι ἀδεουὶρία ργοξθγαιιδ: πᾶ υϊ ἀογὰ τὸ οἵ δά μαποὸ 
ἐρβαν δουϊρίογθιν τϑοὶθ᾽ αϑδεϊση διττὴν" δὲ. ἀα δ ΠΠρσδηθατη 
᾿ὐϊιυμ ραγαίανοθ, εὖ ῥά ΠΡα5 ἀαϊθυιβάαγη, στα πιϑίσαο 
Ονδθοδα δ αδίγαμ 18 ρεοίαϊατοϑ Ὧο5 αἰ χαδπίατα Βροι υ 08. 



δὃ Η ΡῈ ΒΕΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΓΠΟΥΙΡΙΒ. 

Ἀρραγεθὶξ δαΐθιο,, 111ὰ οὐ πυῖθ δ᾽ ποπ Ῥ απ Ποία δα πε, 1 
ἦρϑο ἀρραπηθηίο Πργογομ Τα ον αἰαἢδ Ἰἀοηθαῖν ΒάΡογῈ εχ - 

ουδαϊϊομδηι. (ὐδεί θυ λ δἰ βάθια τοδὶ ΡΟΡ σα] πῇ 181 ἀπ 8 

τιὸβ ἔδοῦσὶ ΗΘ] πιϑ μ8 ἀ8 πσθηϊο δἰ βεγήοπο ΤΠιον- 
ἀϊαῖα Ορα5ο. νο]. 11. Ρ. γ56. 544. εἴ Βδυθειθ Ῥαγὶϊπη 1π΄ 11- 

Ῥε]ϊο 6 Ἰδοϊίοιθ πον 1615 ορέϊηνα Ἰπτορρυοίαμα! ἀἴδοῖ- 
Ρἰϊηδ., ραγίῖμα ἴῃ. ΡΙΠ]οϊορία Τ πον αἰᾶθο --- Ραϊ] πα. 56ά 
116 ρᾶποα ε[8. Β1ΆΠ}115.. πδ΄ 6 ΒΕΠΎΡΟΙ σγανίϑοιηα δἰ ριῖ: 

Ἦϊο 4υαδησαδιῃ ἰοησο ρίατα ΘΟ  ΘΧ 5 δϑὶ,, αἴααθ ᾿οἰΐαπα 
ϑασῃ αἸθραιαιϊο 8 οὐ [ἢ 6} 1η5 1 τ}, Χο {8 ΟΊ] Θὰ ἰοίλι8 Τὶ 

σοηϑρεοίαμη ῬΘΓΠΙ , αδ 66. δαιϑἃ ΤῸ δασπιά θαι Ὁ γα]-- 

ὨΘΠῚ 1 Ὠ1]115. ΤΟΙ Π Π1Π1118, ἰδ] θη ἡ Ουϑαθοαθ συ 811--᾿ 
τηδιϊοδϑ ἰρηαγῃδ εἰ ΠΙοην 81} ορ᾿ αἰοπὶ 8. ἀἀἀϊοίιι5 δϑϑαὶ, ἐδ 

Βϑυῖμαι 16 181] ἀπ ἰϊδηβ, ταοάο δχϑι ρα ἈπΠ]ατι6 οοΥ-- 

γαβϑιῦ, ααἱρθὺδ5. 688 οομἤχτηαγεῖ, ἴῃ ἐὰ0 δἐμάϊο Δα οὐ!65 
ἀεριαναιϊβ Ἔχθιαρ]αυίθυ5 ἀφοερίιϑ δϑὶ, βαθριβϑὶ ΠῚ6. ΒΘΗΒΙΣΠῚ 

ἱπϊογρυοίδημο ρουνεγεῖῖ, Ῥυδοίθγεδ ἐπ ΡΠ] οΙορία κοί ρ]α 
6 30}15 σοποο! 5 ἘΒαΟν 115 το ρθοϊ, ΟἸΜαχΙπιδ' ἰδιηθα 
Ἰεριάατα δοὶ, αυοα βϑγηιομαπι, ἢ αϊ εἐδὲ ἴῃ Τα ἀ ΒΟΡΌΠΥ 88- 

οΥἶβ. πἰργ18, σαν Του ἀ1618. Ἰοφ θη! σϑηθυθ σομηραγαντι ! 
ἼΤα]65. πτιραα ἃ ΠΟ15 δορί! ' 

᾿ γ᾽ 4. γεῖ 

: 

ἰώ ..»ϑὅ.ε. 

ζΡ. ΥΠ. Α. Πὲ Ῥιγέέαξε ΒΟΟΣ 5 ππβρε τον το Ὡμνὶ 

1) φυϊᾶθηι αυδέθητιβ ἐπι " οὐφεγναΐα ἑπαίοῖο ὅναερας 

Ἰπσιασ οπιχιῖπο ΟΘΥΠΙ ΤΌΤ, 

Ἐ κατ πη τυτ, 4886 Βυΐο ΤΟΙ τορθβπατο νἹἀοπίαγ, εἕ 8) 

ΌΜΙΡΩΣ. ἐπΆ]]αρ αὐ πεηιεγὶ εἰπριαγὲς δέ Ρ[ωραῖιο. 

Ῥαχίϊαίο 5οΡ μι μηδ ΘΧΘΕΙΙΘΓΟ ΤἈιογαϊάθι ἢ 10Ρ86 φυϊά θη 
Διο 518. Ρ. 775. οἷασθ. ξαξοτὶ ἡ θέων... φασιν εαπα᾿ 4ἰοαὶ 

ΟΠ ρεπίθ, δοῦν 886. Ραναπ). δὲ ἐπάοϊομη Θταθοᾶθ ἀϊπρμαθ 
γριϊηθηΐθμα “ΘΟ ΟηθΙ {Πρώτη τῶν ἀρετῶν γένοιτ᾽ ὧν.»:-. ἡ 
χκαϑαρὼ. τοῖς ἀνόμασι ᾿καὶ, τὸν “Ἑλληνικὸν. χαρακτῆρα σώζουσα 

διάλεκτορ᾽ . πταύνην. τιὠἀκριβοῦσιν. ἀμφύσεροι, ᾿Ηρόδοτός τε --- 



Ἡ. ΤῈ; ΠΙΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΟΥ ΡΙΠΙ8. 89 

Θουπυδίδης τε), αἴασπια Αἰἰσαθ ἀἸα] θοῦ! ορίϊπασαμι ΘΧ ΘΕ Ρ ΔΡ 

(ἄριστον κανόνα τῆς ᾿Ατϑίδος) ε888. ϑεά οἱ Ἰάμα!, 4πὰ ἽΠὰ- 
ογάϊάθς Ἰησεπίαπι σναθοθθ ᾿ἰπσαδθ βοῦν 8556. ΡΘΕ θΘιΌΤ, 

τορυρηδὶ, αποὰ Ρ.. 791. οἱ ὅθ. θριπηαβδ, ὉΡῚ ἃ δὸ ἀϑπὶ 
ψοοαΡα]ΟΡ αν. νυ τ, σοῦθα ῬΥῸ ΠΟΒΙΪΠΙ θ8 δἰ ν]οἱβ8] πὰ 
ὨΟΠΙΪηδ ῬΥῸ ψΕ}Ὀ 18, δοῖνα ῬΙῸ ῬΆβ81ν15 δὲ Ῥᾶϑϑῖνα ῬὉΓῸ 
δοιϊϊνῖβ ΡΟΩΪ, 5Ὸ ΡΒ. Α ΠΕ ΟΡ ΠῚ ΠΠΠΊΘΓΟΒ., φσΘηθυα ὀΐ ΘΕ 8118 
θΡθν 6 σΟσ ΒΟ ΕΡῚ ΘΟΓΠΥΠΠῸδ Ππᾶἰπλδ τη ὙΠ ΑΡῚ, δία 6 ἴῃ 
ψεγθὶ5 ἰδιηροτα οοπίαμπαϊ! Ποηνβϑία8. δοπίθμϊς. Οὐδα 

Ὁγή Πα 8ἷ ἰθύν ἔδοῖδ δια ἃ Του "6 δὲ ργαθίθυ Οὐ] πὶ 
Δ οσατι βου ρΡίΟΓ Πα ἸΠΟΓΘῚ, ἀΐ δἰδίμιθθ νἹ θῖν ΘΈΠ80} 

ἰδῖθ, [ἰδιουϊοῦβ, ἀ6 αὰο ἀρίίαν, ἤοὰ τηοάο ατᾶθοδε, βοὰ 

οὐ ηΐατι ἩΠσΈΘυατν ΠδῚ ΠΤ ΠῚ ἩΘΡ ΧΙ εἰ ν] αν, π66 56 γ- 
τη 8 80] δ βηη)] ΒΡ ΟΙ ΩΣ ῬΤῸ6 868 ἔθεθηξ (σολοικισμῶν λαμ- 

βάνοντι φαντασίαν), 8564.Δῳ γΕ76 8006 60 8118 6ϑ, (4116 }} ι68- 
ψέγα ἴπ 60 ἀθρυθβθηαι ὈΙΟΙ 8118 ρ. 905...) Πα ἈΠῸ τπο-- 

ἄο ᾿ηΐδυ οἰαϑϑίοοβ βουρίουθϑ ΤΣ ΟῚ Ῥοϊθϑί. Οἷο ρυανίογα 
ἰσιιαν Πδθο οὐϊμπαῖπα βηΐ. 60 Ὠ18 18 δίῃ :]α ϑρθοϊδπήα ρὰ- 
ἰαήνα9. Οὐοΐ [ἴα ἔδοίδιιιι8, τιῦ ρα πη η 46 πα πίευ ἰ5, ρ6- 
ἩΘΕΙΡῺΒ δὲ. ΘαΒ 1618 ΕΧΡΟΏΔγατ8, ἀμ ΐ δ. 1}}1 ἀρουὶθ, αἴθ, 

51 Ῥϑυιϊοὶρίηλ δὲ ἢ η ἐν πὶ γΘΒΡΙ οἰ Π118, δἰϊαν Πᾶθο πο-- 
τηϊ πὰ οἱ νου τα ΘΟΙΆ 118 8 5. ΤᾺ Ψ ΕΟ δὰ νον 

ῬοΟΡΌΩΥ τποάοβ, ἰθηρονα δἰ 6 ῬΘΥΒΟΠ 8 ΠῸΒ ΘΟΠΥΘΥ ἐδ Π}115. 

Πιβεησαθμι5. απιΐθπι ρογτπιἐαέξογιθτυ δἰπιρίϊοοηε, ὶ 
408 ἤδχιο γοσαθ]ουατα. 1ἴὰ Ῥοβίΐα δϑῖ, Ὡξ 4}1ἃ ργὸ δᾶ 
εχϑρθοϊθίαυ: εἰ ἀμρζίοεσι σθαι ἐμνογδίομθηι, οἱ ἀπ ἢ 6 - 

χίομοϑ πιαΐιο ἰπΐθυ 86 ὁρῃη πη ϊαίδο δας (πὶ δῖ λαβύντες 
ἀπῆλϑον αἸοίαγα δβϑβϑϑὲ ρ5Ὸ ἔλαβον ἀπενϑόντες). {Π|4γὰ ὀγιαῖ-- 
αροπ, ᾿ᾶπο ἀγραϊίασοι νοθαμηβ οαμπι Οταπιμιδιϊοὶβ ααϊ- 
Ῥαβάαπι, {{πᾶᾳὰθ νατὸ δχδταϊπαία δδπι ραν 68 ογαίίοσ 

ἢ18.,) 4μδίθηι8 νῈ] 1ρ85846, νε], 851 6 Ῥ]υυῖθιι5 οοπδίϑπὶ 66- 

ἩΘΥΊΡι8.,, οου θ ἤ86 0 σΘΏΘΓΆ ᾿πίδν 86 Γ ]ΟΘῚῺ ΡΟΡ  αἰδη τα ἕν, 
ΦοΠ ΘΙ Α ΘΙ παν, Ομπᾶπιὶ νοσαμηι5 αγιέϊπτθνΐαγη, Ῥαυϊο 
Ἰδιου. 5θπ8ὰ 4π8πὶ. ΟΥαμα μα οὐ ̓ νίθυθϑὶ ΘΒ ἰοΙουπῸς 

ἐεπίαμθ ποηπη]α (6 6}}}ρ81 εὐ ρ]θοπαϑο,, ποπϊᾶπι εἰΐατη 



90 π. ΚΝ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΡΙΡΙ8. 

ἀπ 18 ταἱΐα ἃ ΤΠπογατά46 οοπίνα σοηϑαδιμαϊηθαι ἰο α ἐμ] 
ἴμπον αἴ 6586. ναΐρο ορεάπμηξ. Απίθημθϑηι ἰδιιθη δεῖ ἤ860 

γυορυθαϊδμλαν, φυϑθνθη απ, 4] ΟΠ ΏΪΠΟ 55:1 Π οϑὺ με: 
Βοϑίξιωγ 6586. ΡΓῸ αἰίθγο, υϊθὰ8 νϑυ}]8 ντ]ρὸ 46 1}}18 ρϑυ- 
ταἰαιϊομῖ 8. αὐαπίαν, Εδ νϑροὸ, ὑἱ ᾿ρϑιιη ρε φυμέαγὶ, 

ἈρΡΡάγεὶ ν 8} 118 χη 0615 1.6 }116] Ρο588, Αὐΐ δυΐτα ν οί: τἰαμπι 
Ῥοβίϊαμα 6888, αι Αἰ θυ Πα ΡΟ ἼΘοθ886. θϑϑοὶ, (Λυοά 
ΔΠΠ6ν ἤθυὶ ὩΘη Ροίεϑί, 4Έ 81 81 ἷ8 δὰ 1816 οορὶίαν 

«αὖ ἰησαϑθ Ραχαπιὶ ῬΘυΙΓ 8 δϑῖ. Οὐογατ πϑυϊγωπ φάμα 

απαάγοι ἴπ οἰ βϑίοια τα. βου! ρίουθηα, 6115. ΘΠ ΠῚ ΘΓ ΘἰῺ 
πο ΔἸ 465, δὸ βθηϑὰὰ π1}}}} ΡΓῸ δἰίθγο ροϑίξαπι ᾿ἀϊοὶ ρο- 

1ε5ῖ. ϑδθρθ νϑῖὸ οἰΐϑῃι πσαδ απδαθάδπι ἀπι88 6] ρ᾽υΓ 65 
μαρδὲ Ἰοφιθμηαϊὶ ξογιηαθ,. 6 ααϊθιδ. ἅμα ρᾶιὶο δα. ΜΠ] ἰοΣ 
ν 6] αϑἰϊαιον δϑῦ 4αδπι 8]ίθυα, Ὡπᾶ ροσδίϊοο αἰίθρα ρϑ  θβινὶ 

ΒΟΥ ΠΟ μΐ, πᾶ. 500] Π]1ΟΥ} ΑἸίθτα ἰθηἱ νοὶ] εἴδη πιθάϊο αἰ- 

οαμἀϊ σΘΠΘΙῚ ῬΡΌΡΓ]Θ Θοην 11. Ἰάτ 1η [115 [Δ 61} 1π|8 ΡΟ588- 
μαῖι5 161. φαϊρρθ 486 ποὴ ἰδιπ δοοαγαίθ ἴῃ οὐ θ8. ̓ 1πτ’ 

δἷ5 4ἰδι ποία δίμξ, 4αΐα ν 6] ορίϊπαὶ δου ρίουθβ ἰῃϊθγί απ ᾿π 
115. νεὶ Πιαοιϊαθηὶ νῈὶ] ρεοοθηὶ. Νοπηπησιόμη νοῖῸ 8660 

Ἰϊοδῖ ᾿πϑο θη γα πιϑιἐα 15. ροδίοα δο]αΐαα ΟΡ ]Ομ5. νοοᾶ-. 
Ῥυ}15 ἴὰ ποὺ ἴρ80 δϑύηοπμα ρυδοίεσγδ, αὐ ἰηξνα νι 46} 1- 
γ}.8 5. ἰᾳπὰ Ψ ΘΕῸ Ὠ101] Δ ΠῚ] 118 ἴῃ Π15 ΤΕΡΙ ΘΠ ΘΠ, ΘΙΟΠ15 510 61-- 
ε8[, ϑδερθ δἰϊδη ργαβθοθρία ᾿π1ὰ8 προ 6Χ Δ]Π] γι 11π-- 

σαδραμτι γ6511}18 π18]6 1 Π]οδ τα, οἴ 81 41 1η 1114 ἃ. πᾶ-- 
ΤΠ οοπμϑαδίμαϊπο οἱ ἔογ 85518 εἰϊϑηι ἃ Ρἢ ἢ] Οϑορ ΐοαθ στᾶπ1-- 
χιδίίοαθ ἸΘρὶθ8 σϑοϑα!. --ο αὐ φπδϑαπδ πραια παροὺ τπ1}-- 

ἰ68. Ῥτορυϊθίδι 8. δθὰ ταἀϊομηαία, αὰ θ᾽ ΘΟΠ γα. ΘΟΠΊΤΒΙ ΘΙ 
Ππηραλγαπι ΠδίαΓΑΠΙ οἷη ἀϑὰπι ψΘπδυα ( νι. εσγαι, δά 

ὟΙρ. Ρ. 867.) το Πα ῥχὸ δ]ῖο ᾿αϑυτραίαμα οχἰϑεϊπηδί αν. 

Τ1οο δοιϑα 41 ππᾶπὶ Ἰοφαδηςῖ ξουμν απ ΡΓῸ αἰίθνα ρομϊὶ, 
ὩΟῺ 80} 11Π| ΠῸΠ ΓΘρτ ποηάθημ5 6ϑὲ, 866 δἰϊαπι Ἰαμάϑηάιι8, 

φαΐᾳ ἰπάο]θμι ρδίναθ ᾿ἰηριδθ απαγα χπαχῖπιθ βουναί, Αἵ- 
46 πος 1ρ80 86η81 ν6] οογίθ ρτοχίπιε δηϊθ πϑπιουύαίο Τὰ: 
ογαάϊάεηι ἰ416 φαϊὰ 5181 ρϑυιηδῖ886. οὐ θη πν5., απο ἰαμὶ 

δαταιϑ. ἀθππομδί αἰ αν, -- ῬΟΠ)18. ας οῆχ 11}. ΟΠ πδο 618: 
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φαϊοιἴοτ8 Ἰδοίογεβ θῈΠ 6 ΘΊΔΤῸΒ Π0Ὶ] 80]. ΘΟΡΙΠΊ, 4186 1Π 

ψΌ]ρδιϊβ σγαιηγηδίϊοὶβ 1 ν18 46 δυπίαχὶ σνάθοα ΒΘ ΡΟΠΠΙΏΓ, 

566 οἰίαια {Πουαται ἰἀϊοιιαΐαμι ασδθοὰδ ᾿ἰηραδο, ἀα ααίρας, 

50} ἥπει Οταχαπιαίίσαθ Βυϊ πδηηι5. οἱ πὶ δα αἸτατη θη 

αὦ Ὑιρενάμα οἱ ραββϑίμι ἴῃ οί 5 δ νθίθγθ8 80}]ρίθυ θα θυ 

τιϑηπιι5. ἀἰδραΐατα ἱμοθρογιπὶ, εἰ 6 401}0}8 1 85! πι6 ρᾶ-- 

τοπὶ αἰἰγδοίϊο οἱ δἰσαοίασα πρὸς τὸ σημαινόμενον. Ῥυϊ πὶ 

Ἰδῖταν Ἰοψαϊπιηαν 48 παχ υΌΓτ ρογιι μι  ἔϊοηθ, 46 ατια Πα θῸ 

απποίανι Πιοη ϑἰι8 Ρ. ση98.. ΒΘιπρῃ τομαὶ ΡΓῸ Ρ]ΌΓΑΙ ἃ 

ΤΙπον 16 Ῥοηὶ πποποὶ ἴῃ ψ γθὶ5 Καὶ οὕτως ἄρα παρέστηκε, 

τὸν μὲν Συρακούσιον, αὐτὸν δὲ οὐ πολέμιον εἶναι τὸν ᾿4ϑη- 

ναῖον, (Βερ- 2. οἱ 601}. τῶν ᾿Αϑηναίων) οἱ Καὶ τὸν πολέμιον 

δεινότερον ἕξομεν, μὴ ϑαδίας αὐτῷ πάλιν οὔσης τῆς ἀναχωφή- 

σεως, ταδὶ τοὺς Συρακουσίους, τοὺς ᾿Δϑηναίους, εἰ τοὺς πο- 

λεμίους αἀἰοεπάϊααι ἔμ 586 80 }1011. θρθυϊυ πιῸγ ἘΙἸοοὶ ΥἹ], 

ὃ. οἱ ΤΥ, 10., 564] Ῥυῖον ἀθρυαν δία δία 510 Θυῃθηκ δ: 

ἀτι5 εἰ, Καὶ εἴ τῳ ἄρα. παρέστηκε, τὸν μὲν Συρακούσιον, 

ξαυτὸν δ᾽ οὔ, πολέμιον εἶναι τῷ ᾿Αϑηναίῳ, αἱ ἀοοοπὶ ΠθοΥ- 

1615 Πἰρτὶ, αυϊθαβοασα δείαγα ΠΙοπ 5811 ΠΡΓῚ Ὁ. ἡ.8... 08] 
ἤδῦαμν πούτπὶ ψουθογαπὶ τη θη ϊο ἢϊ. ΘΟμβοπ ηΐ. (Λτι18 

νοῸ ποτὶ νἱἀθὶ, παπο 5 προ αν ῖθ. ΡΡῸ ῬίΈγ ΑΙ πϑὰ πὶ 8] 61} 
6856, αἱ, αἱ δαπι σερυθπθηααῖ, πο Πθον ἀἸάεπι, 566 

ορίἱπηο5 τα] δυιν Πἰπρπδγιιπι βου ρίο 5 νμρορθὶ ἡ Νϑῖα 

τιΊ ἃ ν δ 5.1, ΤΥ, ᾿ποὶρ πη }8, 415 ΟῚ ΒΘ ΧΟ ΘΠ 165 οἱ ασαθοα 

αἴααθτιαίϊπα, οἵ “᾿ς νεδάρας ̓ ρῸΪθ τη ἀΘβου ΡΟ η6 ρΓΟ6- 

Πονατα Ἰερὶι: Πὲν Ἐεῖπα ἀγάηρίο πη8, ἀον Ἐδπα ἔοο 

μανίηϑοκῖρ, οἱ 488. βαμπΐ δι τ} 18. ΟἿ, Θ᾽ ἢ} 6}}, Τιοχ, 1,αἱ, 5. 

ν. Ποϑίϊς δἰ Οτοιεξ, στ. Πμαῖ. δ. 265. μοὶ, 1. εἰ αυδε 6 1 δ: 
εἶἴο ἀπποίαδτν Αἰ μθη. νο]. ἢ. 1480. 2. γῇ 265, ΑΠονυτα 

ΤΗμΟν αἰ 4158 Ἰοσαπι 816 Ἐχοιβαγα ροϑβί πηι8, αἱ ΠΟΠΙΪηἃ ΡΟ-- 

ΡῬΌΪΟΣΙΙΣ 886 06 ἴῃ 5 πρΌΪΑΥΪ θεΐαπι Ὁ} 4} 8 δου: ριον! 8 πλὰ]- 

εἰ5 Ῥοπὶ αἰοθγοσααβ. ᾿ ὙἹ4. Οὐΐθρον. (ον: Ρ. 126. 84. οἵ 1}}] 

ΤηῖρὈ.. 4πὶ γτεοῖθ οοιπραύδηὶ ἔογπηαΐας, 4 ΡῈ15 ἸΠῖῸΡ πῸ- 

εἰναῖθβ στ ρσιιδ αὐϊίαν, ἀεν Τανκο γα θα] ἃ Κοπππηθη, οἱ 

5ἰυπ1165, ϑεἀ δρυὰ ΤΠαπογάϊάθη δοοθ!, παρα ἰοαοϊίαν" 



22 π. ΡΠ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 

Ιοραΐα5. ϑυυδουβαηου πὶ οαπα Αἰ ἰαγτηα οἷν ϑ ταπι Ἰοραϊία, 
ἴὰ {8} 5. ΟΥδ Το μ θῈᾺ8. 586 ρ6 ἴα ἀϊοίταν, 4881 ποῦ 46 

οἰπηΐθ8. οἰνιθ8. 564 ἀ6 115. 80115.,. 4] ργαδθβθηίεβ ϑηξ δέ 

Ὑ Πα γα πὶ νίοε5 βιϑηθηῖ, ἀραίῃν, Οποα ἀοοεμπὲ οἰϊδπν 

σψεῦρὰ Ηογυπιοογαῖα ΕΥ̓, 6ά. τη. 
ΝΜ οἸίοσα θχϑιηρία αφαὰπὰ ποι δἰζϊενῖε ΠΙομ 518, νἱ- 

ἀδαιαὰβ. 80 ἔογτθ 4110] Ἰηνθηϊδηΐαν. Αο Ὑαβϑίαβ απ! ἀθηλ 

ἐπ Ρυδεξ, θ0Κ. ρΡ. ΧΥΙ. 84. ἴ, Π|. δὰ. 1ι1ρ5. αἰϊψαοι Ἰοοοβ. δ- 

ἀὰ]1 7) ΘΙ βἰπρσϊαν 8. ΡΓῸ Ῥ]ΌΡΑΙ ροβίἑτι8 δἰξ,, 564. 608 ἴρ86 

ἀοοιῖ [4165 6886. αὐ αἱ ἕκαστος νε] τίς οορττατοπο δἀά6π- 

ἄυτ οἵ, δαΐὺ Του στα δα 1146 ΡῈΣ ἀϑαμι Ἰοα 6 Πα] ναὶ. 56 11- 

Ῥ6ι νδὶ ρίδυχηιηαθ δαθάθπι τηδηθδοῖ; αἰ πρύμναν κρούεσϑαι, 
ἐπὺ πόδα ὑποχωρεῖν, Ῥοννο ῥῬγϑβοθάθπίθ νοὶ βεᾳαθηΐθ μας 

ῬΠ1 δαθρ6 τίς δὲ ὅρτιρ βίπροϊατὶ ΠΌσποτο εβενυπίαν, αὐ Οὐ 
τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκη ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὅςτις οἰο, ἷ, 

άο. ΟῚ, 8ο. ΠΙ, θγ. ΤΥ, δι. σι. (αΌὶ 1.8 ᾿πίεσρυησθη- 

ὅπη, καὶ οὕτω σφίσιν ἀσφαλεστέρως ἔχειν, ὅςτις εἴη [Ὁ πρα- 

τήσας], εὔνους κρατήσασι προςχωρῆσαι.) 1Π|, 38, ἄλλο τι ἢ ἐν 
οἷς ζῶσιν. ϑ86ᾳ Βἰο φαοαὰθ α8ὺ85 να]ρὸ ποίῃ8, Ηπὸ μευ - 
πιοηΐ οἰΐδαι νορθα ΠΠ, χά. ᾿Εμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας φειδόμε- 
ψοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, τινὶ τινός νοὶ οὐδεμιᾶς 50}-- 

φίθπάαμι. Ελίδγα ῬΡοηοπιθιι γα ίν απ, 8ὶ ὩΟἱΪο τϑὶ ΟΠ ]-- 
μὸ οορίτα σα. [Ὦ ΒΙΠΘΈΪΑΥΙ ῬΟΜΙ μι... αἰ ὈΘη6. 86 μαρθαῖ 

δουϊρίανα ὙΠ, 48, Χρήμασιν, ᾧ πολὺ κρείσδους εἰσὶ, νικη- 
ϑέντας ἀπιέναι. 8εᾷ 11, 15. ΜΜΟΝΝ τριςχιλίαυς καὶ μυ- 

ρίους εἶναν ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις. 
ξξακιςχιλίων χαὶ μυρίων, 51 παρ᾽ ἔπαλξιν ᾿μτοΥΡΥΘίδυπα ὧ 
Ῥτοριρπαοιεῖ α, δ᾽ ΠΡΌ ]α 18 ΒΓ ῬΙ ΓΑΙ ἀἸοίμ8 ΘΙ: 564 ξοτ-- 
ἰ88515 δ᾽ σἰποαὶ, ταὶ ἰδ δοουϑα ἐν 8 ἀοοθρθ νἱάθίαν, φξ 

αὐ ἐμέξοίατι (πιοθηϊαη}) οοἰϊοοαξἑ ογαπέ, . Οενὶθ μος πο- 

τῇδ οἰΐαηῃ ὙΠ1|, Ὁ, δἰπρυϊανὶ παύαθγο ροηϊειν. Να διι- 

ἴεπι ἴῃ βραχύτατον. ἀπέχει 1Υὦ, 24. πρυΐγαπι βαρουδεῖνὶ, 

χαΐὶρρο ῥγὸ δἄνευθίο ἀϊοίαμι, ῥ᾽ αγαὶῖ πα πιθνὸ δίϊεγθηάαμα 
Διυΐῖδθ88 ραΐϊο5, σορίία, δἰίανι διίστημα δα θαμαἰνὶ ροθ886, Ἀ6- 

βἰδηὶ ἀπὸ Ἰοοὶ, φαΐ ἡπβοϊθπίϊοτοβ νἱἀδάπιαν, Τν. 120, ᾿4γα- 

τὺ τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν 



Π. ῬΕ ἘΚΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ. οὅ 

᾿ϑῶν δὲ (ἀνδρῶν ἐστὶν) ἀδικουμένους, ἐκ μὲν εἰρήνης, πο- 

λεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν, ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναί" καὶ μή- 

τε τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι, μήτε τῷ ἡσύχῳ τῆς 

εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσϑαι. Ὁ] 5Ξ8ηε ρτορτῖο ἡδομένους 

ἀϊοοπάαμι εὐᾶὶ. 864 αααπι ὨἰΠ} τοίου, αἰγυτα βοπίθῃϊϊα 

ἡπϑεάδμῃ ρ᾽ χα} δ δἰ συϊαγῖ Ἔχρτοβδα οοριϊταΐατ, πὲ Ὠ1ς, 
ὯΒῚ ἄεαια θῈπθ ἀγαθοῦ ἀνδρός 5ογθὶ ροίεγαὶ, ἀγαθοὶ ἃ} 
"ὍὯΠΟ ΠΕΠΙΘΙῸ δ αἰζθυαπι ἰσταυϑῖνθ ροϑϑαῃῖ, Οὐιὴι8 ΤΕῚ ἜΧΘΙα- 
'Ῥία 6 Χεθορμομῖθ ρεξία Ια αν πὰ ἐμ εἄἀϊι. ΟΥτορ. ἀρυὰ 

ΘΟμ νυ οΚουίαση νϑμαὶ αα 1, 6, 21. Δαά, Ῥουν. δα Ομδτγ. 

Ρ- 84ο. 54. εἀ: Βαϊ. Ἠεἰπά, δα Ῥνοίδσ. ρ. 499. εἰ δα Οἷς. ἀθ 

παίαγα Ῥεογ. 1, δ. δι. 1. Ῥουϑ, βῃ0}]}. ργδεξαὶ. δά Ἦβο. ἢ 
ΧΗ. Τρ5.. ΜΙπὺ9 γόν πειὸ δϑὲ ΠΙῸ ἀϑ115. 5ἰΏσΌΪΑΓ 8, 4ἱ 
ΤΙ, 5. εχϑιαῖν ἁμάξας ἐς τὼς ὁδοὺς καϑίστασαν, ἵν᾽ ἀντὶ τεί- 

χους ἢ; δὶ πὸ δὰ βοβοιπα Ριηδαυϊουτα, (46 400 νἱά, εγαι. 
ἀπ οοπηπιομΐ. 46 τηεὶγὶς ΡΙηα. δα ΟἸυπιρ. Ὑ1Π1.) οομξαρΊ88, 
οορδμάμτα, δὲ τὸ καϑιστόναι τὰς ἁμάξας ΒΡΡΙΘΥΙ ῬΟ886, 

1 ΒΟΥ ρΡίοσ θα ἴῺ τηθηΐθ Πα 1556 τὰ ἄρματα, 4186 δἰ νυ α-- 
οἴμσα ἤουι σσδιητιδίϊοαβ ψευθοχιη ἔουπη86, 864 56 Π88] 80-: 

οοττηοάαία 56 σχῆμα πρὸς τὸ σημαινύμενον, εἰϊαπι Ἰἰο6Π-- 
ἰἴδε Ῥϑι]ο δηΐθ ἰγδοΐαϊαθ δαπζαιπθμΐαιαι,, εἰ 5.1} 118} ἴ 
βεπεγαμι ρεγπηαἰδιίομθ ἔγεαιθηδ δῖ. ὙἱΑ. δίαιι ἢ, Οτσ, συ. 

Ῥ- 602. εἰ φᾷ 1Ἰηΐγα ραϑϑη μδὸ ἀθ τ ὁἰοεμίαν. Εχ θο- 
ἀοπλ ΠΟΤῈ (ΥΔΟΟΟΓΌΙΙ ἐπρηροδαδε Ἰοσὰ8 Ὗ, 47. Τοῖς. 

βοηϑοῦσιν ἡ πόλις ἡ ΩΝ πολυ νην μέχρι τριάκοντα ἥμε- 

ρῶν σῖτον, ἐπὴν ἔλϑῃ ἐς τὴν πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηϑεῖν. 

Οθὶ ἔλϑῃ ρομίϊωσ., φαΐα βουίρίον ἴπ παθηΐθ μάθεὶ ἡ βοήϑεια. 

Ῥίωγαίεγη ρΓῸὸ σὐηρείανὶ αν θη ἘΠ 1ουδιθαε ἴῃ Β18 γϑσ- 
015 11, 56. Μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἶσι περὶ ἕτέ- 

ρῶν λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς 

εἶναν δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε" τῷ δὲ ὑπερβάλλοντε αὐτῶν φϑο- 

γοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν, ὉΡὶ φϑονοῦντες ἀπιστοῦσιν τα- 

Ῥχεμεηάῖξ, οἱ ρ. 802. ἴῃ νυν. ΥἹΙ, 85. ὁ δῆμος ἐν πολλῇ ἔρι- 

δὲ --- ἦσαν. ϑεὰ 4ιῖ5 ἱρπογαί, Ροϑβὲ ἕκαστος εἴ οὔηῖϊα Π0-Φ 

τῖπα οΟἸ]δοιῖνα ἐπμὰ βἰμραϊαγεια ἔμπα ρ᾽αγαίομι πὶ αγάθοα 



οἐ Π. ΝΣ ἘΠΟΟΟΤΙΟΝΕ ΨΗΘΟΥΡΙΘΙ5, 

ῬΆΤΊΓΟΡ δἴααθ 1 μαἰϊηα 4 ]15486 Πἰ ΠΡ 8. σϑοῖα Τηξουγὶ Ὁ. Ὑ1, 

Τηῖρρ. κα υἱναπίαιιθ ἰοο. δὲ δι). αν, Οὐ. ρ.: ἀιὸὃ 54. 
Οὐοῦ 51 τ, β8θρ8 ΟἿ ὨΏΠΙΘΡΟ ΕἰΪ8 11 ῬΘΠτ8 ΠΘΟΘΒΒΔΥΙΟ 

τηὰϊαίιν, δὲ πη] Πα τ Ψ6] ΠΙΘΆ Τ ] 51 ΡῈ] 15. ΠΠΠΠΘΙῚ 

ὙΠ 5 υ πὶ ῬΙΏΓΑ [18 βϑημίξαν, Στρατιὰν ἐπὶ νεῶν πέμψετε 

τοιαύτην ἐκεῖσε, οἵτινες κ. τ. Δ. ὟΙ, οι. ΟἿ. ὁ, 6ι. δο. εἰ 

δι. τ. Ῥ. 601. 118 8δβρίϑϑιππθ ρϑϑὶ ΠΟυη 18 τὴν Ὀ]11}, 

1, 156. Φεύγει ἐς Κέρκυραν, ὧν αὐτῶν εὐεργέτης. 111, 2. 

“Μέσβος ἀπέστη ---- βουληϑέντες --- ἀναγκασϑέντες. Ααἀά, ΠΙ, 

5. ὙΠ, “25, Τὰ μὲν κατὰ τὴν ͵υκαλησσὸν πάϑει. χρησαμέ- 

νῶν ὀλοφύρεσϑαι ἀξίῳ τοιαῦτα ξυνέβη. 1Π|, 97. ᾿Επὶ τὴν πό- 

λιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ 

ὄντας, 4.86 νεῦθὰ Ιδυθαὶ ανερον. Οοχ. Ρ. 71.5 ἊΣ ἀοοθαῖ, 

Αἰοῖβ ἴῃ πιϑὰ 6886 μὴ ἀποδιδύναι τὴν σύνταξιν πρὸς τὴν φω- 

νὴν, ἀλλὰ πρὸς τὸ σημαινόμενον. “Ια. [δ] Βαδὶ, Πότνη!. δά 

Ομ αυϊοι. ῃ. 415. Π1ρ5: οἱ πο5 βδεφαθῃιὶ οαρὶϊθ. ΪΝοπ πλ1- 

09 οὐμμΐθ5 Αἰς1ο15. αϑἰζαίτιν νυ θα}16, μα] α ϑαῃΐ παρα- 

δυτέα, διαχριτέα, τιμωρητέα (1, 86.), παρίτητέα 1, 72.., ἐπι- 

χειρητέα 1, ττ8..,, πλευστέα ὟΙ, “5. ατιὰ ξοντημ]ᾶς ,᾿ 4465 

δαὶ ἀδύνατά ἐστιν, πλωϊμώτερα ἦν ν. ἐγίγνετο (1; 7. ποῖ.), 

εὐφυλακτότερα ἦν (ὈυκΚ. 4 ὙΠΗ, 55.), ἴῃ ΡΙΌΓΑΙ ΡΟΠΘΓ. 

γιά. Μαῖῖι. αὐ. ρ. 617. 54. Νεαᾷε ἰδηηθη πὶ μ18 ρίϑη8 510] 

οοπϑίι ΤΠ που ἀἸ4ε5, Νάτα αυαπαθδηι ἀδύνατα 5Ἀ ΒΡ 85 πη 

πϑαγραν (ὁ, 1, 50. 125. 11, 52. γά. Π|, 88. 1Υ,. 1. 0.ΨὕΨΨ 

χά, ὙΠ, 45. ὙΠ, θο. «].}, φυοά ποίαναμὲ οἰἴαμα ν δἔθυ 85 

Οναπηπηαιὶοὶ (ϑυϊά. Ῥμοῖ: Ζουδν. ΒΕΚΚ. Ἀποοθά. 1. Ρ. 84:2, 

500]. Εαγὶρ. δά ΗΙρΡροὶ. ν. 269. Ῥμανον.), 816} γ 19. ἴα-- 

ταθη ἱερίταν 1Π|, 16. 45., 6δἱ 58 οριἱπιοβ. ΠἰθγῸ5 ΒΘ ΕἸ ΠΔ ὩΣ, 

εἴϊατα 15. 1. οἱ Π1, 57., ὦ δυνατὸν εἶναι 1Π|, 42, ἘΧρ σαν 

εἰΐαπι Ῥοϊθϑὶ ῥ᾽ γα }15 πὶ νευθὶ85 Υ, ὃ, Καὶ ἐπέξοδον μὲν 

καὶ ἀντίταξιν οὐκ ἐπονήσατο πρὺς τοὺς ᾿Αϑηναίους, δεδιὼς τὴν 

αὑτοῦ παρασκευὴν καὶ νομίζων ὑποδεεστέρους ( 5ογρ6 ὑπο- 

δεέστερος) εἶναι, οὐ "τῷ πλήϑει (ἀντίπαλα γάρ πως ἦν) 

ἀλλὰ τῷ ἀξιώματι. Ὅὶ οαϊα 5610}. δὰ ἀντέπαλα. ΒΌΡΡΙΕΗ - 

ἀπαι ἑκάτερα τὰ στρατεύματα 3. ροϊίι8. τὰ πλήϑη, πὶ ποῖ 



1. 9Ὲ ΕΠΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΌΙΔ. ο5 

ορὴδ. [1 οουταριοναπη ΠΡΟ πὶ δου ρέτα ἀντίπαλον. ὸ- 
ται ΤΠ, οὗ. ι νν. Πᾶσά τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς “καὶ 

τοῦ ὀλέϑρου τῶν στρατοπέδων τῶν ᾿ἀϑηναίων, ἡττᾶται (ἃ 

πὴ ΘΧε Ια ἀραίαϊ, τῷ στράτοπἐδῳ Ὑδροηὶ θ6ηδ᾽ ἰπ8- 

εἰν Βοηεαϊοίαϑ. Νῶμ ἀαΐϊίνο 885 εοἱ ΤΠ Υ αἰ 465 ἴῃ δἰ μη 

Ἰοθοῦ 1, 109. Καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι “πολέμων κατέστησαν. 

1η ῬΡοποπεϊγιῖδει δα δ ΘΓ ΡΠ ΡΠ ΌΓΆ}15 ἸΘΟΒΗΝΈ ΠΣ 
δἰπΡΌ αν 5 νι παροῖ. ΠῚ, τ. ἃ διενοήϑησαν, φράξαι τοὺς 

ξςπλοὺς. (Εν, Βτεπε “ἃ ΟοΥπεὶ. ΝΡ. ΤΊμη0], ο. 5. οἱ Βοπδεῖ, 
14. δά, Πίομ. 66 Οομηροβ. νερΡ. ϑεὰ ΥἹ, 87. ἴῃ Καϑύσοὺ 
δέ τι ὑμῖν τῆς ἡμετέρας πολυπραγμοσύνης καὶ τρόπου τὸ αὐτὸ 
ξυμφέρει, τούτῳ ἀπολαβόντες χρήσασϑε" καὶ νομίσατε, μὴ πάν- 

τας ἐν ἴσῳ βλάπτειν αὐτὰ, πολὺ δὲ πλείους τῶν “Ἑλλήνων 

αἱ ὠφελεῖν, ἄπο δι 5ιδηϊνα δία οἰΐατη πα 6Ππϊ ται τὲὺ 

Ῥιδεοοάυπί, [που τα πιβιτα 7108 ΡΙῸ ἘρῸ ἀἰσθηάϊ ποὴ 
αὐρητ ὙΠ ΟΥ 61468,.. Νὰ 401 ἀπη5 Ἰος 8 ΠΟ ΡΥ ΌΡανΘ 

σἹάοιαν ὙἹ, 89... 0] ΑἸοΙ Ια ]68 ἀἰοῖῖ, Τῶν δ᾽ ἡμῶν προ- 
γόνων τὴν προξενίαν ὑμῶν κατά τί ἔγκλημα ἀπειπόντων, ἰὴ 
60 81 δ᾽ἐμῶν τοϑο εηἀτῃ Ῥαὶα8, σοσίία, ΑἸΟΙΡῚΔ 418 εἰ 
1, ΔοΘ ΔΘ ΟΥ ταὶ Π]ΔΙΟΤῈ5. 5101 πλιὸ ΠΟΒΡῚ 1 Πὶ ἡ ΘΠ. ἢ-- 

ἰἰα556. ΜΆ ΧΙΠΙΘ. ΜΔΪΤΤΙΒ πι505 ῬΓΟΠΟΙΉΙΗἾ6. σφῶν 1π Ηἴ5 ἀπο- 

ῬῺ5 ἰοοῖ5 Ψ, σι. 4Δείσας δὲ ὁ "Δγις, μὴ σφῶν κυχλωθῇ τὸ 
εὐώνυμον (5πιεέγγυ 581) 1 5 ΓὙπι77ὺ ΘΟ) ΘΕ, τ. τὸν "γιν, ὡς 
ἤσϑετο τὸ εὐώνυμον σφῶν πονοῦν. ϑεάᾷ 81 411] βογὶρίογδϑ 
σφίν εἰ σφέ ἴῃ ὁπηηὶθ5 πππιουῖβ ἀϊοαπξ {(νἹ]Π, Βυιίπη. ΟΥ. 
Τρᾶχ, δ. γὼ. ἠοῖ, 10.)}, οἷν 801.5. σϑηϊῖνβ. Πτπχὸ τιϑιιτα 

γοδρυδὶ, ρυδθϑθυ πὴ ἀπππι ΤΠ πον [8 εἰΐαπι σφέτερος δὰ 
ποιδὴ 51ΠΡῸ]ΑΡ15 ΠΌΠΊΕΣΙ τίοσαι ὙΠ, ι. 4. 8., εἰ, αἱ 1.- 
ἴρει νἸἀοθτηιι8, [ἢ ἀἰβοθυ 418 ΡΥ που τη 5 ἰδγ ἶα 6 ρει- 

βοδθ ἃροιγαῖα νεγβθίῖασ εἰ ἰα ποι οὗ 1 σου ϊἶνο ἢοπ δϊχο- 
γὴν, 60 τι 815. δϑὲ ῬΊαιο, εἰ οὗ ἰὴ ἀαἰῖνο ἴρ586. πΌἢ βρέ. 
ὙἸα. ἢ], 15.015. ἘΝ, 28. ὲ ΠΥ 19 οὗ Τηβουθηάπαπι οὐδ ὙΠ], 

40.. τιῖ οοπίγα ἴῃ μγϑοθβίϑη 1581 πη15 ΠΡ τ 18 δα οἱ αἶαν Ὑ, ἀ:. 
οἱ βοῦ 6} 1}, τ, (Χοηορ]ιοι, αὐ ΤΙ μον Ἰ465, 6 βἰηραϊαιὶ 
Ἰγὰ π18. ῬΓΌΠΟΤΏ] 18. ἴα πέπι ἀδιϊνατα πϑαγραῖ. ΟΥ̓ [πα. α(ῇ 
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Ουτορ. εἰ Μίδιε. αν. Ρ. 159. Πμερίἄα δα ΐεπι θουιιπὶ ᾿μἴθι"- 
Ρῥτεΐαιο, φαΐθα5 σφῶν ρτὸ τῶν ἑαυτοῦ ροδίίαπι νἹ Δ εἴν, ὦ 

Αδάιθ τπθλον 1188 1ἰ δαμξ Ἰοοῖ, ἴῃ ἀαῖθι18. Δ] 1418 

ὩΠδ οὐἰπὶ 8}1|18 φαϊρίαπι ἔδο 886. ἠἀϊοϊϊαν, [01 δαὶπι ἘΠΜπιου τ 

4165 1ἰὰ βοϊεῖ β᾽ ἩσῸ Δ ΘΙα εἴ ρ] υσδίθια ρουπη αΐατδ.. αὖ ἴαςϊ- 

1115. οΥ̓πα μι .] 0118 ΟὈποχίυβ νἱἀδγεῖμν, ἢἷ581 δἰϊαῖ, πῖς 

8} βου ρίοΓο8 Β'ΠᾺ}}ΠΠῸΣ Ἰοφμρηρμέμηο }Π, 109... Κρύφα 

““Ἰημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Αἀκαρνάνων σπένδονταν 

ΤΜαντινεῦσι --- βουλόμενος. ὍΡΙ ρυϊπιαμι σπένδονταν 8οΥ}ρ51}, 

4υϊὰ 4Δημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν (Ἰιεμα 681 αποα Ζημ. 

καὶ οἵ στρατηγοί (ρΥΟΥϑι15 αἱ ΝΕΡῸ5. 46 8]10 Ῥοιηοϑίεῖο ἰο-- 

48 6η8, Ζ1)επιοδέιεηαϑ οἱ} οΘ ΘΓ δ --- ἐπ εαίίζιι ἐγαπξ 

ἐχρυϊε. ῬΠΟΟ..2.., ὭΒΙ νὰ, ΒγΕΠ21}, Ἰῶοχ δαΐθι Ρ6Ὲ 

βουλόμενος δα υδἰἰαἰΐοναιι βίγποίτινατη τονθυταγ, [18 1, 

41... ἨΌῚ π88 ᾿ΓΠοπιβίοοϊθϑ οὰπὲ ἀπο 8. 8}118. ΑἸΠοπῖθμ.- 

5'υμι ρας 8 ασοφαθηιουα ἐρὶὶ, πϑυγϑηι ἂν, ὈΎ πα πὶ εἶπεν, 

ἀὰπι ἔφασαν, ἀδηϊᾳμα ἔφη Ἰερσιξν. ὟΠῚ, 566. Ἤιτει το- 

σαῦτα ὑπερβάλλων ὁ ᾿Αλκιβιάδης, λέγων αὐτὸς ὑπὲρ παρόντος 

Τισσαφέρνους, ὥςτε τῶν ᾿Αϑηναίων, καίπερ ἐπιπολὺ, ὅ,τι 

αἰτοίη, ξυγχωρούντων, ὅμως αἴτιον γενέσϑαι. ᾿Ιωνίαν τε γὰρ 

πᾶσαν ἠξίουν δίδοσθαι καὶ αὖϑις νήσους τε τὰς ἐπικειμένας, 

καὶ τἄλλα (ἴῖὰ οοἀά. φῬ]ετίαιια ριὸ καὶ ἄλλα), οἷς οὐκ ἔναν- 

τιουμένων τῶν ᾿Αϑηναίων, “πέλος. ἐν τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνόδῳ, 

δείσας, μὴ πάνυ φωρωϑῇ ἀδύνατος ὧν, ναῦς ἠξίου ἐᾷν βα- 

σιλέα ποιεῖσϑαι. ὍΒ᾽ ρτὸ ἠξίουν δίδοσϑαι ἱπερίε ἃπὰ8 Μοβαμ. 

ἠξίου γε δόσϑαι. ῬΙαταίεπι εἰ δα ΑἸοϊδίδάοι δὲ δὰ ΤΊσϑὰ- 

ῬΠΘΥμΘ πὶ βρθοΐαγα νετ8 τποπαϊΐ θαι. Ῥονία5. ῬόσΤο 51 

ΒΘΙΏΙΟ δϑὲ ἀ6 ἐδ ρεὲὺ ἄποεπι ἴῃ Β6}10 ρεϑία, δά αιδπι π}}}}-- 

ἴαχτὰ ΔΏΧΙΠΟ Οραβ εϑἴ, δἰϊϑῃι8ὶ μὶ πομ αἸβονὶθ ὩΟΠΊΙΠΔΕΙ 

ϑυιηΐ, ἰδ] 6Ὼ 586 ρ6 ογδίἷο ἃ β'ῃραϊανὶ δα ρἱ τινα θαι ἰγδχιϑὶϊ, 

Οιιοα ἔβοίππι 1Π, δι1. ᾿Απετείχιξε (Νικίας) καὶ τὸ ἐκ τῆς 

ἠπείρου, ἡ κατὰ γέφυραν διὰ τενάγους ἐπιβοήϑεια ἦν τῇ νήσῳ, 

οὐ πολὺ διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο, 

ὕστερον δὴ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τεῖχος ἐγκαταλιπὼν καὶ φρουρὰν, 

ἀγεχώρησε τῷ στρατῷ, τὶ ὨΪμ ορὰβ οουναρίοναμι ργο- 

ΠῚ: 
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γατι βου ρίανα ἐξειργάσαντο, εἰ ΠῚ, ΄τ19, “Ὡς οὖν ἐνέπεσϑ 

(Δ4ημοσϑένης) τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσιν (οἵ αὐτοῦ 

στρατιῶται), καὶ τοὺς πολλοὺς διέφϑειραν. (Οὐοπῖνα οἰΐϑια 
ΠΟΠΠΠ]Π81η ὩΒῚ Ὠ}1}} 68. ΘΟ ΠῚ ΘΠΊΟΥ Αἰ 81 η, ἢ ΒΙΠρσα]αγὶ 
Ῥιοοθαϊε ογδῖϊο, 4 δδὶ 46 ππρϑυδίουθ 8010 βθυπηο [μι ἰβ8εξ, 

Βρασίδας καὶ τὸ πλῆϑος εὐθὺς ἄνω ἐτράπετο, βουλόμενος κα- 
τάκρας ἑλεῖν αὐτήν. ΤΥὦ.2. τ΄, Ἐὲπ 1 46 ρυν θα8 εἰποϊ δια 

αοίαπι Θϑῖ, ροβίθα ΘΟ} ΠΊ ΓΙ 608 801}}8 ϑρθοίδίαγ, ᾿Ισχα- 

γόρας μέντοι, καὶ ᾿Δμεινίας, καὶ ᾿Αριστεὺς, αὐτοί τε ὡς Βρα- 

σίδαν ἀφίκοντο, ἐπιδεῖν πεμψάντων ““ακεδαιμονίων τὰ πρά- 

γματα, καὶ τῶν ἡβώντων αὐτῶν παρανόμως ἄνδρας ἐξῆγον ἐκ 

Σπάρτης, ὥςτε τῶν πόλεων ἄρχοντας καϑιστάναι, καὶ μὴ τοῖς 

ἐντυχοῦσιν ἐπιτρέπειν. Καὶ Κλεαρίδαν᾽ μὲν τὸν Κλεωνύμου 

καϑίστησιν (30. ᾿Ισχαγόρας) ἐν ᾿Αμφιπύλει. Μεγαμι δες 
ΟΥΏΩΪᾶ ΟΟΡΊ ΔΠἋΙ ἰορτθ5. εἰ γαθοουην πΘρ] σθαι ον δος 

πιομὶ ἐδ ι Θοοομηηοαία ϑαπί, πιξ, ΘἸΤΔμη 81 4} }115 ϑουὶρίο-- 

ὙΡ 5 ποὴ ἀἰοία 5᾽ηΐ, ΠΠΘ ΠΑ Ώ8Π1, 8] ἐΐ δοσυγαίθ Ἰδριιηΐιν, 

βοχοθηΐα Πυϊτ8 σΘηΘΡ 8 ἜΧΕΙ Ρ]8, Ὡν δη ἢ 1] Ῥιυ αιῖ8, 

ἴδ πλθῃ Ἐχοιβαίϊοι!6 πολι ἱπαἰσααμὶ, ΑἸΐα πομηιαϊα πο ρει- 

{6 Ὼ 18 ν146 18 ΘᾺ 0. ΘΕ ΠΟ 6 ναγίαΐο εἰ ᾿πα Θ64}8}}. 

Ηΐο νεῦοὸ δἰϊατη οοηβι ἀγα απ) πθηέναι ρ] αν 6 δὰ τὰ 
ψΟΥΡῸ ΡΙΌΓΑΙΙ ποίη, ἡπ04 ἀραά Αἰἰςοβ. δὲ ἑαπίατα 

ἤονῖν ὈΡὶ Ρουβομδθ ποχηΐμε Ἱπαϊοθηΐαχ; (μὲ 1, 58,) ππομαΐὲ 

Ῥοιβοι. Αὐδοπάδ δᾷ 866. εὐϊι, Π δοιὰ Ρ. 30» 84. εὐ δίδει: 
Ῥ- 416. (μὲ αυάθηι τερα]αθ αἰϊααοιὶ ΓΒ μον 1615 Ἰοοὶ τὸς 

Ρυρθαγα ν]ἀφηίαν. βοᾷ οχ })18 ρ΄ αγδϑ σουυμρὶϊ βιηϊ, εἰ- 
46 εχ 110}18. ἃ ὩΟΠ018 σου δοίΐ, αἱ φυοῦ ΠΠ, θ8. να]ρὸ [6-- 
δεθαΐων ἐτελεύτησαν οἱ ΠΥ, τοι... προυχώρησαν, Ημς εἰΐατα 
χοίενγεηάιιβ Ἰοο5 Υ], 15... ὩΡῚ νουθὰ μαθὸ βαπὶ, Τοῖς πρεῦ: 
βυτέροις ἀντιπαρακελεύομαι μὴ καταισχυνϑῆναι, εἴ τῷ τις πα- 
ραχάϑηται τῶνδε, ὕπως μὴ δύξῃ, ὧν μὴ ψηφίξηται πολεμεῖν; 
μαλακὸς εἶναι" μηδ᾽ ὕπερ ἂν αὐτοὶ πάϑοιεν, δυςέρωτας εἶναι 
τῶν ἀπόντων, γνόντας, ὅτι ἐπιϑυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα κατὸρ! 
ϑοῦνται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα. {Π}}1 Βαπιονι8 ἃπποίεϊ : .. Μ|1- 
πὰ8 ἀΠἸσθπέον αἰ ογρυθίαίαν Ῥογις οπρι(ἑέωίθ φιίαίδγην τς 

ΤἼμογά, 7. [6] 
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Ραιιοϊδϑίγπαβ., ργονϊἀἰθηξία ψαῦὸ μἱμγίπιαβ ζεἰϊοϊξον σοΡὶ: 
80 5ὶ ἐλάχιστα εἰ πλεῖστα ᾽πὶ ποτηϊπαιῖν!, δα 408 τ ον ϑέι 
κατορϑοῦνται, απο πο 6886 ἀθρεβθαὶ κατορϑοῦται. ἴτηο 
᾿δοοιϑαῖϊνι δαηὲ ἐλάχ. εἰ πλεῖστα, οἴ δα κατορϑοῦνται 80 αν] 

οἵ ἄνϑρωποι, νΕ] 511]1οἷτι8 δἰ ργΘββὶτι8 αὐτοὶ, οὗ πρεσβύτε- 
ροι: δὐυΐ 165. κατορϑοῦται. ““ Ῥυΐαδ δάση π0 110 τποάο ρο-- 

ἰεδῖ, 4818, αἱ «ἰΐα ἰδοθαηηιϑ, ὨΘΟΘΒΒΆΡΙΟ 1ἰ8 κατορϑοῦσι 
ΤΠΌΟΥ αἰαὶ βου θα πάθη ουαῖ, ΑἸΐθυστη δαξειη, φπδπηπδιη 

ἴῃ. φοὐϊοῖθι5 ποῃ τϑρϑυ αι, ΘΟπ ΠΡ πλαΐαν ἐαηη 61 60, αιοῦ 

ΠΟ βοΐπια χηαϊαίϊο 80 1}15. εδῖ, βοὰ οἰΐδιη 8}}01 116 αἰχὶϊ 

ΤΙαςΥ 1465. (Πολλὰ κατωρϑώϑη 1, 120. Πάντα κατωρ- 
ϑοῦτο πεαρϑὶ Χοποόρῆοη. νἱά. ϑέαγα. [.6χ.) ϑεαπαπίαν 
Ῥτοχίμπιθ σοῦρα ἍΠΙ, 10. ᾿Εν δὲ τούτῳ τὰ ᾿Ισϑμια ἐγίγνετο, 
καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι (ἐπηγγέλϑησαν γὰρ) ἐθεώρουν ἐς αὐτά. ὕθὶ 

απ Θομραναν θυ 5 Ὗ, 409. “έγοντὲς μὴ ἐπηγγέλϑαι πω ἐς 

“ακεδαίμονα τὰς σπονδάς, 586 1η06 }ΠΠ|ρ665., ΒΔΌ ΘΓ ΠΠΡΑΤΊ, 

εὖ ϑθμδιαήα ΔὉ 115. σδοὶθ ΘΧΡυ Θβ8 11. 6886, ΄υἱ ἐπηγγέλϑησαν 
«ὦ τὰ ᾿Ισϑμια νεϊα!εσηῖ. αὐ ἴαθηθη σαθοὶ διϊδην αΪ-- 

οαπὲ ἐπαγγέλλομαι τὰ ΓΙσϑμια, Ὠὶς Ἰοσὰ5. Π181} Ῥγοβαῖ, 864 
δοσοθα δ δα Αἰ ἐπ 1, χ26.. δὶ ρῖὸ να]. ἐπῆλϑεν ᾿Ολύμ- 
πιὰ ΟΔ55. Αὔρ, οὐ Αἰ 15 οοα ἀ, Ἔχ θεαὶ ἐπῆλϑον ᾽Ολ. Οολα- 

Ῥαγαγθ εἰϊατα, ΡΟδεπιιδ Π, 8... ἈΒῚ αποά να]ρὸ δἀϊίαν, 
ἹΠολλὰ. μὲν λόγιὰ ' ἐλέγετο, πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον, ποπ 
Ιενϑηι παροὲ οὐξοπβίομδπι ἐο, αὐθὰ , 4πππὶ πολλὰ μέν', πολ- 
λὰ δέ' ἀοοιγαῖα 5101 δηϊ ορροϑίιδ, διέθγσαπι πολλά ῥγὸ ποχιῖ- 
τιδίϊνο, αἰ θραι ρτὸ δοδαϑαῖνο Βα θεπεϊαμη δδῖ,. Ῥίο ἐλές 

γετο αὐιΐθαι ορεϊταϊ οοὐ ἃ. ν 6] ἐλέγοντο. ϑι ρρθαϊδηξ, ψ6] ἔλε- 

γον, αἰχφὰδ ροβίθγιου: Ῥυοθαΐο ἰοἸ] ταν 1118 ᾿ποοπο ΠΗ Γ85. 
Οοχαπιθηαὶ παμο βου ριαναπι οὐαὶ ἰθυ 18 Ἰοοτι5 Ἅ, 26.., 
Ὁδὶ ἀμφοτέροις ἁμαρτήματα᾽ ἐγένετο 80. Ρτυν ἴπ οὐ, Ἰοηρο 
Ρ] τί μηϊ8. Οὐδδ ἐσ νοὶ φαδίιον Θ ΘΙ 8 δὶ ΘΟὨ Κ᾽ Π1118, 

. ΒαΒΡΙοαΥῚ ἸΙσθὲ, ΌΪ πολ πεΒ ΡΙΏ5. ΡΟ 18 ὩΠπ τηαϑοιι-- 
Ἠπὶ νϑὶ ϑοινϊηϊηϊ ΒΘ ΠῸ}}5 ἴδοι !θ᾽ οορὶἑαιῖομθ βαθϑιπαἰαΓ, 

οἰΐατα ἃ Αἰι1οἰ5 δια σίασατα 6} Ῥ] ρα] δι δι "1588 6588; 

πᾶ ἴῃ 8 Ἰοοὶβ ἔδοι!α σα οιϊζαας ποπιῖηα  Ισϑμιοι εἴ ᾽Ολύμ.- 
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πιον ἀγῶνες, χρησμοί οἱ ἁμαρτίαι. ΝΟΙΪ δαΐθιη οοηΐγα ΤΘσι- 

Ι8πι, ἦε φὰὰ αἰχὶπιαβϑ, αἱ νΘΥΡ18 18. 1Π, 114, Τὰ νῦν 

ἀνακείμενα ἐν τοῖς ᾿Αἀττικοῖς ἵεροῖς σκῦλα “ημοσϑένει ἐξῃρέ. 

ϑησαν τριακόσιαν πανοπλία. ΙὈ1 Θηῖι ἤρα δα βϊθοῖο 564 

Ῥγαθάϊοαῖο ϑευθα μι δοσομπ)πιοάαίατι 6ϑὲ τὶ ΕΥ̓, 102., ὉΡ 

οὐπὶ 04. Ἰεσεπάχη τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ πρότερον ᾿Εννέα 

ὁδοὶ ἐκαλοῦντο.  (ἵ. Ῥονν. δα Οιᾶν. μὰς. δ6δ, Μίαιι. αν. 
Ρ. 425. εἰ ἰημξνα οαρ. ΧΠΙ. ἔ, οὐ. Αρυά Χοπορμοπίθῃι, 
αἰ μοο ἀἀἀαμιι8., ὨᾺ ΠΊΘΓιΙ8 ἸΟΘΟΡ ΠῚ, 61 ῬΟΡΒΟῺΪ ΓΘσΏΪαΘ 

ΤΕΡαρηϑηΐϊ, 8815 1195 1}8, Ὑι. φὰ86 ϑῃηποίανἼτητ5 δὰ ω- 

χορ. 11, 29. Αἰᾳὰ6 ἴὰ Θἔἴδτα 81105 ]ποβάδτ ΒΟΡΙΡΙΟΓΕΒ 

Αἰτοος δο ἴῃ ΤῈ ΠΟΙ 56 Ρ 6. ΟΠΠΠΙσϑηξε 5. 1558, Ψ ΘΓ 51.116 

εδὶ. 14. εγαι. δα ὅορῃ. ΕἸεοίγ. 450. ΜίμΠο τοϊηπ5 παποὸ 
ἀπ ρεμϊατη ἘΧϑρεοὶ 15 1ῃ ΒΟΥΣῚ 8. ΒΟΓΙρΡ ΟΥ θ5, ἰδ ηϑὶ 

ἴῃ σϑείθυῖβ Αἰίοοβ βαφαπηίαν. [8686 δἰ ἀρπα 1, ποΐαπ. 

18]. πιοῦν! ΧἼΠ. Ἰην Θμ16 5 νου θα Καὶ μὴν καὶ περὶ τῆς ᾿Ολυμπιόώ- 

δος ὕμοια ἐλέγοντο, 1. 6. ὅμοιον λόγοι ἐλέγοντο. [χχ ΞοΠο]Ἰαοία 
ὙΒΌοΥ 41615 οομίαποιῖο ποαΐγ]58. Ρ] αν 8115. οὕτῃ σεγθὸ ρ]ὰ- 

ΤΑ ΠΠΠ]]ατὰ μαροϑὲ απο] ἑαίθη. Τίδημο 1, 80. Ἰσεραξ γ6- 

οἰροῦθ βουρίαχαμῃ Αὐρ. οἱ ϑ14, ἔνϑα τὰ νεώριά εἰσιν. 

ΟαΡὶ ΥΠ7. ἘπΑΠᾶρο γωνῳ ταϑ βου] Ἰη" ὀρ ούηον, 
“ΠΘΌΪΓΙΏΒ. 

Βεξαίμιαϑ Δα σεηθῦβ Π]ΘΒΟΏΪ 1, ἔδιηὶ πὶ δὲ ποαίνλα 

Ῥογ αι ἰδιϊομθιη, 48 418 αν αν ΠΙΟΉ 515, ὉΒῚ ΤΏΓΒ119 
τηα]ία νι  ἀϊοι]α σου τη ηϊϑοιαν, δ απππι ΤΠποΥ ΘΙ ἤθη τὸ- 

Ῥυθιθμαῖ:, ἡποά ᾿Γὸ ταραχή ΟἸΧΕΥΙΣ τάραχος, 4πα γοοα Χ6- 
ΠΟΡΠΟπ 4] εἴη 58 ΌΠ15 1885 δϑὲ (ν1α. Βίαις, Τιοχίοου Χο- 

πΟΡὮ. 8... ν.), 566 ΤΟΥ ἀ1465 ΠΌΠΉΠΔΠῚ: εἰ ᾳυοά ὄχλος 
δ δα! Ποδέϊομε νου. ὄχλησις Ροϑαϊ (1, γϑὅ.), αυοά ξαοΐαηι 

οἰϊαμι αν ἘΠυΊρ 6. (να. Τα. Β60Κ.), ΡΙαίοπα (να. Ππὲρρ. 
Τπομι. Νασ. 8. ᾿ι. ν.), Χοπορμοηίο (ν14. ϑέαγζ, 1. 1.) 81118-- 
4.86, εἴ ργοβαΐπηι Αἰιἰοῖ5 118 (ν14. ΠῈΚ. ποῖ. δὰ Ὑμπογά. 

αλ 
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Ι, γϑ8.). Αθαὰθ ἱποριϊ φαοα ἀβαπὰ ΡΒ Οἱ ρΊ ον τὸ βου. 

λόμενον οἱ τὸ δυνάμενον ΡΓῸ ἡ βούλησις οἷ ἡ δύναμις νἱϊω- 

Ροχαῖ. Ναμπι πϑαϊγπῃ ῬΑΥ ΟΙΡΙ ἀἀ ἀἸο ἀρἐϊοα]ο ἴβοῖϊο 5ὰ}-- 

δἰδη νι παΐϊαγαμα πάθον, οἱ ἔα δἰϊϑιι 8 αἰ118 ἀἴοὶ, 0 181}- 

ἀπδτα ΤΠαοΥ ἀἸα] ΠΐΟ τιϑῖ18 ἱπυρ  π15 ΡΙαοαϊε, 86:15. οοηϑίαι. 

ε Μαιῃ. συ. ἀν. ρ. 855. 56: (Αα4. Τὸ διαλλάσσον τῆς 

᾿ψνώμης 1Π|, 10. Τῆς γνώμης τὸ ϑυμούμενον ὙΠ, 68. ΑΓ 50}, 

Ὁϊάοο. δα Ἰ, τά5. εὐ ἱπῆνα 'ὰ ΕπΘΠ]αρΘ πιοεϊοσα πη ραγεϊοῖ- 

Ῥίαμα ῬΡῸ 1 ἢ π11. 4. 116π| 4886 46 δαϊδοινο δηηοίδίβ. 51} 

οάρ. Ὑ11..β. 48). Ῥεθδίθγθα οἰϊαπι ποία δ θιϑυγελμδιλίοτας 

τὰ, 4 6 ΤῊπου τ ἀθ δἰζα! Πδθς νεῦρα, Οἱ δὲ ᾿«1ϑηναῖοι 

τὸ μὲν βουλόμενον οὐκ ἀφῃρέϑησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς πα- 

θασκευῆς, ΠῚ ΥΙ, 24., ἀπεπὶ Ἰοοπην ἴῃ τηθηΐο παβοὶ, 

ἘΡΑΝΜΙ, Οἱ- δὲ τὸ μὲν ἐπιϑυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξηρέϑησαν 

ὑπὸ τοῦ ὀχλ. τ. π-. Τὸ βουλόμενον 51 γϑργομοπθενο νοἱε- 

Ῥλαῖ, ἀεθοθαΐ ργονοοαν δα ἔ, 90. 584 ἀποά οΥημα πε ΠΙΆ-- 

κπθ τι ἀἰοα]ατη. εβῖ, δάδὸ 501 ἱπηηγεσπον ΓὈϊῚ ὉΙοπΥ 8188, 

αἰ 4πᾶὲ6 ἴῃ ὙἩΠπογαπ6 σεργεμέμάεγεϊ, 18. 1086 ἴῃ. Ατ- 

οπαθοϊορία εοάθηι πο αἰονοίαν. Ψ|, γγα85. δα Τ πονά. 

1.1. ἘΠῚ 1τ|ὰ δᾶδρδ᾽ δα ἱπιϊίαϊαγ, ααᾶθ ἙΜποΥ ΑἸ 41 οΥ ταϊη 

σουῖτ, ὙΠ. Αααϊξαπηθπίπι ἐθυ απ 88} σα] θα ἢ 188 

νοϊαμιϊηῖδ, ΟΥἱ ἀπτ8 διρογεϑί Ἰοοὰβ ΤΥ, γϑ. δὰρτε εἰ 

μὴ δυναστείᾳ μᾶλλον ἡ ἰσονομίᾳ ἐχρῶντο τῶ ἐγχωρίῳ οἱ Θεό- 

σαλοί, ἴῃ: ἐο πϑϑοῖο αἰχατα τη! ρηϊίαῖο ἂπ πο ρ σομμΐα ἀκ -- 

οἴιπ5 ΠΙομ 51π5 ἀἰοαὶ ἃ Τ πον ἀϊ 6 δουϊρίατα τῷ ἐγχωρίῳ 

Ῥτο δο,, 4φιοά οὔπηδ5 ΠἰΡΡῚ ΠαθΘηΐ ,᾿ τὸ ἐγχώριον. Οὐδη- 

αυδπὶ τ6 ἴῃ Ποη γϑῖ! ἀπΙάθμα. βου ριπρᾶ ᾿ποϑ88ξ βοπθυ τ πι 

Ῥεγπιιίαιίο,, 564 τῷ ἐγχωρίῳ οὐπὶ νἶνο ἀσοῖο ἴπ ΠΡ 6 ππιη. 

Τεπη. ἃ. 1816. ρ. 95. ἱπιουρυοιδη υγ 6586 ὲ ὧδ θἐμἤιοῖηη- 

ἤν ΚΤ ογ[αϑϑιηρ᾽, ηποα ἰαταθἢ “πηΐηπ8. (6 τη ἀἰοίαπι 

ε51. Προηΐᾳιε ἰηἴρα ρ. 907. ΠΙδεγϑι5 ρνοΐονε Ἰοοῦππ Υ, 

86. Ἢ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καϑ ἡσυχίαν ἀλλήλους 

οὐ ψέγεται, τὼ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ οὐ μέλλοντα 

διαφέροντα αὐτοῦ φαίνεται, εἴ αὐ ἀΔοίη δ, πα εϑὲ ἴτ- 

Ῥαάδηιίία, Τοῦτο εἴ τις ἐν τοῖς σχήμασιν ἀξιώσει φέρειν, οὐκ 



Π, ΡΒ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΓΥΒΙΌΙ5. τοι 

ἂν φϑάνοι πάντας τοὺς σολοικισμοὺς, ὅσοι γίγνονται παρὰ 

τοὺς ἀρυϑμοὺς καὶ παρὰ τὰς πτώσεις, σχήματα καλῶν; Τδτὴ 

αὐτοῦ γι664118 οἰχπὶ ἐπιείκεια πθη 6 οὐ τὰ τοῦ πολέμου ὁ0η- 

ψεπΐτο, δα ]Πιοπηίπθπι οαδοα ἰπΐθαι αἴαπο θΑ] θα 16 1-- 
ἰδθπιὶν 4 ποι νἱ ονὶξ δα διδάσκειν τοίθγγι, Οὐπὶ ἸρΊ 
πἶ 81} Ῥτογβϑαβ ἀθπιοηβίτεὶ Ποπγ 8118, ᾿ρϑὶ 8]108 ἰσθοβ οἷτ'- 
Οὐ ΒΡ οἱ αυτι5, νοὶ ἃ Βαθθνο ΡΒ ]οΙορ. ἜΠιπο. Ρ. θά,. νεὶ] 

τὰ 1π|. δα, Π108.», ν6] ἃ π0}015 10,518 ηοίαίοϑβ. 

Μαβου πα. ῬτῸ ἔδημίμπο ᾿πψοπιαπέ τὲ νν. Π, ὃ. 

Πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν, 

χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 564 οὔ ΠοΠπ τοοΐε 61088: νῶ- 

65 οαποίγαγυξ ἐαγγε αρτρεἶ 608, ηιὴ ῥοἰϊιεπν σοϑέμγε Θγωηϊ, 

{μασι ἐπ το φιῖβ οἰντέαξδωθ Ὁ ΟἿΥ Ἰρίταν πιβοβββαυίαπι 
ταῖς μελλούσαις πὶ ταῖς τῶν μελλόντων 2 Ὁτ᾽ ποπ οομημποηιογε- 
11τ|8, 4σα 18 Π| ΒΙΡΓΑ 51] 5 ἢ] ποδί ππ δϑὲ, δὲ ρϑαΐο ροϑὲ 4115 

ΘΧΘΙΡ}}5 ΘΟ Πντπ Ὀἰἴπν, 0 ἀυΡΊ θυ 5 586 06 δ ΘΑΓΌΤῚ 1η60-- 

185 δὲ νἹοϊβϑὶπι ἴῃ ορἐϊπι18 βου ριον θ5 ογαἰ Ομ θη ἰγαπβῖνο. 
Νεαμε πὰ ΤΘίδυυὶ ροίοναῦ, απο], πἰ ἐρήμη Εἰΐαπι ᾿γϑοῖοῦ 

Του απ ἐρήμη δίκη ἴδυαιηϊηο σθῆθσο αἰχὶς ὙΠποΥα 465, 

4πᾶῖπ σαῖ σοηΐγα ἙΠοιηδθ Μασ. οὐ πη ηϑίομ65. ἀεἰ ἐπ ππὴηΐ 
Ὅμκ. 84. ΤΥ, 26. εἰ Α νϑβοῖ. Ο"95. ΜίξοοἊο. Ὗὸο]. 1Π,|{. 1]. 

Ρ- δοά.; τ ον 8586 χρήσιμαν ργοθαν)ῖ, (14. δουρὶ, ἀἸδουθρ. 
ὙΠ. γ2. εἴ δίθρῃ. Τί ιθ5. 5. ἢ. ν.) εὐ πθ ὑπερορία 4] 61 

βρύον {(ν1ὰ, βουῖρε, ἀἴβονερ. ὙΠΠ, γῶ. εἰ σοπιραγα μεϑορία 

1. “7. Υ, 42. 4].}: τὰ ν]οἰβδίπα δὐϊθοίνα αιαεάαπι, πὶ 
ἀναγκαῖος 1, 5. (παπάπϑη) ὠνωγκαία ἀϊοίαμα 1, 61. 11, 70. 

ΙΝ, ὅὃγ. 4].)}, βέβαιος 1..532. (οἴ. ΤΥ, ϑι. Ν,.25.), φαῦλος 

ὟΙ, “21. (δδἀ φαύλη ΥἹΙ, ὅι., οἱ παϊπαβ σου πὶ ἀνεστοί ὙΠ], 

ὃ... ἂΡὶ Ρὰν, Εὰ. ἀμεχταί, οἵ, Βαϊ. τ. ππαχ. δ. 60. πού. 
3.1. ἀα θαι ἕτοιμον ὙΠ], 506. εἰ σουτσθηάηπι [ου 8856 

“Ροδίοιν Ι, 45.), ἥμισυς (Δίαιιἢ. ὅτ. Ρ». 145., 411 ἰΔΠΊ6 
οι ἀδροθαὶ ἴΐουντο ὙΠ|, ὃ. εἰ 64., φασχα ἴῃ ἰορῸὸ ἰοθο 

ἡμισείας ργναοθοδμΐ οοὐ., 1π α]ΐθυο πιδβοι!τητιπα Ἰοραῖαν 
(οἵ, Βαΐίηι, τ. τηᾶχ. δ. 62, ποῖ, ᾿. Ἔ ρ. 25:2.), 4δε Ῥγορυῖδ 

ἴγο5 ἰογπαϊπια ΐομο8 Πα ηΐ, Δα αοἰἶδ5 σου 6880 να]: 
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γᾶπὶ ἱπ Ποὺ 4υοια οπππίαμι ΑἰΠΟΟΥΙ ΠῚ δ Δ 566] Υ. 

Ὑι4. δι. τ. 6ν. Ρ. ιά5. Ησο ΑΡγϑβομα8 ΟΡ 855. Μ]βῦο. 

Ὑο]. ΠΙ. τ. 1. Ῥ. 180. 54. τοῖεγε εἰΐατπη νευρὰ ΠΠ, 40. μετὰ 

βηχὸς ἰσχυροῦ. Ναπι φιδηηδᾶπι ὙΠοππαβ, Μας. βήξ εἰ τπιᾶ-- 

50. 1ὶ οἱ ἔδυ αἰπὶ σθμογ 5 Θ888. ἀἸοἱ, τη βου] ηι. πὶ ἰδιη θη 

σοηὰβ ἴῃ Ἰοὺ ἀπο ἴοοο γϑρθυῖταν, ἀπα6 οἰΐαπι ἀθ 60 Ρ]ᾶπῈ 

Ἰδοοπὲ ΠΟΠΠᾺΪΝΙ γεσθηίοσεβ ΤΠ ΕΧ]σοσέαρ ἢ]. Τίθτα 41 

σοπηραγαϊϊνο οἱ βῃρουαίϊνο δαϊθοιὶνου πγη. ΟΠ ΠΤ 

ἄχδ8 Ἰηοάο ἐδυγημηαἰϊϊοπεβ ἀαἰ, οὐ ἀπορώτερος ἡ λῆψις Υ͂, 

χιο. ΟἿ. ΠΙ, 89. 1ο1. Υ, σι. Βαΐϊαι. αν, πιᾶχ. δ. 60. ποῖ, 

5. Οὔ55. Μίϑοο. 0}. Π]|. ἰ. Π. ρ. 305. Ιάδτῃ ναἰθὲ ἀθ τοῦ 

βίου ὁ πλεῖστος ἴ, δ.., τῆς γῆς ἡ ἀρίστη 1, 2. οἷ 511π}ΠΠ|Πῦτι8.,. 1 

4αϊθι5. τηδβ μα] απ ΨῸΙ ἔδιαϊπἰ πατι ργὸ πθαϊνο ἀϊοξα πὰ 

6888 δι πΐ, 4υἱ ρογρογϑαι Ἰαδ!οοηῖ, Ὑἱᾶ, Μαιη. συ. Ρ. 

615. 584ᾳ. Οογγαρία δυΐθηι βουϊρίαγα Υ, 79. Ταὶ δὲ ἄλλαι 

πόλεις ταὶ ἐν Πελοποννάσῳ, κοινᾶν ἐόντων τῶν σπονδῶν καὶ 

τῶν ξυμμαχιᾶν, αὐτόνομοι καὶ αὐτοπόλιες. Ὑ|ά. 101 ΠαΚ. 

Βεροπθηάυμ καινανεόντων (ἱπ ἱπηρενᾶϊ.). Ψιά. ὙδοΚθη. 

δα Ἐπτὶρ. Ῥποθα. Ρ. 65. οἱ δδοκε δὰ 1. ν. Ὑπιιο, Ρ. 15. 

Οοντῖσεπά πηι εἰΐατι αἵ ᾿ρτύναι Ν', ἀπ. 
Ναρὶβ πὰς ρου ποηὶ γϑεδ., δὲ ἀαϊ δι ἀπο τι5 πηοα 8. 

Ῥυϊηατα δηΐτ ροϑὶ πόλεις (πο ἰδηΐ πὶ μοϑδὲ 51 ΠΡΌΪΑ ΓΟ, 
4ὶ δὶ οοἸ]θοῖνο βεπδα ροῃϊτατ, Ρ] ασ οὶ πιΘ 5 ΟΌ 1 σ6ηο- 

γἷβ ϑᾷδρβδ πϑοέββϑαυο βεαιΐ, ρυδεοθάεπία οαρὶΐθ 1ηἰ6}16χ]-- 

Ταυ8, 584 οἰΐδιι Ῥοβὲ Ῥ] αΓΔ]61}) γϑβο] ματα ᾿ΘρΊ αν, 4ηΐα 

πολῖται οοσίἰαπίατ. 1, 7. τῶν πόλεων ὅσαν μὲν νεώτατα (ὐκί- 

σϑησαν --- ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίζοντο, καὶ τοὺς 

ἰσϑμοὺς ἀπελάμβανον, ἐμπορίας τε ἕνεχα καὶ τῆς πρὸς τοὺς 

προςοίκους ἕκαστοι ἰσχύος" αἷ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν --- 

ὄπο ϑαλάσσης μᾶλλον ὠκίσϑησαν, αἷ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν 

ταῖς ἠπείροις. (ἔφερον γὼρ ἀλλήλους τὲ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι 

ὄντες οὐ ϑαλέσσιοι κάτω ᾧκοῦν.) καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἂν ῳ- 

κισμένοι εἰσίν. ὍΡΝΙ ὙΥγΓΘΙΡΔΟΒΪα 5. (οΙοσρ. Βἰδίοντγ. Ρ. 

561.), 41 νεῦρα ἔφερον --- κάτω ᾧκουν ἴπ ῬαγΘηΠοϑπ δ6- 

ἀϊσομα 6556 τϑοῖθ πιοηπῖξ (ΠΔ πὶ συδια πιο τοραρηδὶ εἰ 
κι 

᾿ 
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νυ]σαία Πουαπὶ ψ Ρθοσ απ ᾿πἰεγρτοίαιϊο δὲ πηι] γ1815 88, 
4αϑιηι ΔἸ] 5. ἘΧΒΙΡῸ 1) ρτὸ ἕκαστον οἰ ἀνῳκισμένοι Ῥτϑοίΐου 

τιϑοοβϑιἑα ΘΠ ἕθμα αἰ 8 ἔργ π]ὰ8 τθρομὶ νοΐαϊ. Μδβου]- 
μη 8815 ἀοξεπά πὲ νοῦρὰ ὙΠ|Ι, Θά. Σωφροσύνην γὰρ λα- 

βοῦσαι αἱ πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων, ἐχώρησαν ἐπὶ 

τὴν ἄντικρυς ἐλευϑερίαν, τὴν ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων ὕπουλαν 
εὐνομίαν οὐ προτιμήσαντες, εὖ Ρἰαντην ἸΟΟΙ, πὰ 4α]θ 15 
Ροϑὶ πᾶρεϑ8, ἡπδίθμαϑ χιωμέαα οοσὶιαπίωγ, ΤΏ 850. 1 Γ6- 

Ῥεγτιν. ΟΥΝῚ, ττὸ. ἢ, 85. (0ΡῚ νὰ, Π0Κ.}11, οι. Ηδ6- 

τοὐοίὶ, ΥἹΙ, 5. οἱ βββθρῖ8. [πὶ πρθὶΡθὰ8 δαΐθην δἰϊϑτη 4π0-- 

ΤᾺ Δ ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΙΠῚ ΡΥΟΡΓΙΟΤΊΙΙ. ΘΘΏΠ15 δροοίδπ ατη. ΝΝϑηι 

"άϑως, ποῦ ποπιδῃ [Υ, 109. Υ, ὅ. εἱ ἀρᾷ 4]1ο5 βογὶρίο-- 
τ 5. Π]Θ5Ο]111 ΘΘΠΘΓ]8 68, 861Π6] Υ, 50. ἴῃ ομημῖθε5 π16- 

Ἰτου 8 ποΐαθ οοά!οῖθι5. ξειηῖμῖ 0. σεμθγο. δον ασ. Οαοα 
πο ΤΏ 816 18 Ἔχρ!οαὶ Ἠδϑοκθ ΘΥπ1Ρ. ογῖ, δα 1. Ν, ὙΠΟ. 
Ῥ. 24.) υὧἱὐ ὁ "άϑως τιηομπίθπι, ἡ ̓ ϑως ΥΕσἸΟΠ 6 μη βρη ποαρα 

ἀϊραῖ. Ῥαπδοὶππι οδδίθ!] πΠ}., θα 4111} ΠΑ ΒΟ. ΠῚ], ΠΟ-- 

δἴδι" ϑουϊρίου. θα ΓΏΙῚ 6888 ψ]}5 866 δἰΐδη Ῥ] αἰ δγΌΠι5 56-- 

τοὶ ξαιαϊπιο., 5616] ΨΕ.Ὸ ΠΘαΐΓΟ ΘΈΘΠΟΡΕ βου ρ51, Οἵ, δὰ 

Ὑ, 5. εἰ 45. Τυμΐ 8ὶ Βιυιξίπηϑημι5 αν, ππᾶχ. δ. 52, ποί. 6. 
᾿Ορχομενός 5ΕΙΠΡΘΥ ΒΊΆΒΘΟΙΠΙΗΪ σΟΠΘΓΙ8. 6586 οομίθμα!δ, ἜΠα .- 
οὐ ά465. αἰδιϊησοϊ Αὐοδα!αθ εἰ Βοροίϊδο πὰ θ θη. ἢ Ἶπ5 Π0-- 

τ ἶδ5. 1118 τηβϑοι θη! ΚΝ, ὅ6ι., παθο δηλ 1, 115, σεμο- 

118. δἱ 6ϑὶ. Ουοί ἀϊδονίιθη ν 8118 ὩΡίαιι6 δέϊϑη αὐ 41118 56-- 

γα]. Πύλος, 4φαοα 1άεμ Βαϊ πη 8 Ρ]Θυ αΤη 416 πιδ501-- 
Ἐπὶ σε πθυ 8 6886 αἸοϊξ, Ποβί ΓΟ βου ρίου! [ΘΠ ΠῚ τη αϑὲ. ΕΥ͂, 

ὅ, χά, 26. 41. [Ιἄἀδῃ να]εὶ 46 ριάδυτο 11, 56. ἸΥ, δ6, Υ, 

55. 411. ΟαἸγάοι ἔθμιπ πατη οϑὶ ΠΠ, 102...) δέαιιβ 1[α δἰϊδι 
Ομαϊοθάοι 1Υ͂, γϑ., Εϊομ 1, 98. 1Υ, 7. δο. οομίτα τερα-- 
Ιατι ἃ Νίαι. Ρ. 112. τ. Ὀ. Θχ ΒΙθιΐαπι, οαἱ οομν θη ὁ Κρομ- 
μνών]. 43. 44. 

Βοααᾶ δαΐθηη Ῥογηιαΐαὶ! 56 }16}}8. ΘΧΘΙΏΡ]8 88 παὰ-- 
ἀρὰ δρθοίαιης ΡγῸ 4118. 56 μι θ118 ροδιΐασι. Νοαΐρατη δὰ- 
ἴοπι απ σπου ιϊτα στθῖχ ΔΙ απ ατα ἱπα]σεῖ, ΠΟ ΤΠ ΤΠ δϑὲ 

οἴϊαταη 181 Ἰορὶ, ἈΡῚ 401 πιᾶρὶ8. ἀοἤπιθ Ἰοααὶ οἷ 1]αγ τ πὶ 



χοῦ 1. ΡῈ ΕΠ ΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΤΙΒΙΒ. 

δοουναὶϊ5. ΟΠ οδίσηανα να] ῦ, ἅΠ1οὸ ᾳαοαια. σέποσθ αξαί:" 

Ῥοητῖίαν ᾿ρίϊαν ΡΥ. ΠΟΘ ΓΙ 8115 118}}5 αἀϊδοιϊ νου ἢ 

δα άίζο αὐιίοα!ο ργὸ δα βρδίαηϊνο αθοιναοῖο σοπονοῖὶ βΙρ:1}- 
οϑίϊοηθαι Πα θα, πο αἱ ἔρΘα το η5. εϑὲ 1η Δα ΘΟΕ ν]Β 1 

ἔχον, οἱ τὸ “Ἑλληνικόν ριῸ οἵ “Ἕλληνες 1, 1. (ν14. Μίδα... αν. 
Ρ. 579. 86. δ΄. τὸ ἑταιρικόν ὙΠΙ, 48. ἐπικουρικόν ΤΥ, 52.), 

τα δα 4118. δἰίδηιν δα! θοίϊνα ἐβαπϑίθυ αν, ὙΠ, ἀ4ἀά. Πᾶν τὸ 

ἐναντίον (ρ ΟΥ̓ 8118 τι ΠῸ8 4168, ννᾶβ ᾿πΏΘ ἢ. δι 511658}., καὶ εἶ 

φίλιον εἴη, --- πολέμιον ἐνόμιζον. Πι, 45. Φϑύνος τοῖς ξῶσι 
πρὸς τὸ ἀντίπαλον (ἴα τοοία δαἀϊταπη ΡΓο τὸν ἀντίπαλον). Ε 
πα ρανιϊοὶρίο ΝΙΙ, 48. Νν γάρ τι καὶ ἐν ταῖς Συρακούσαις 

βουλόμενον τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦνοι, 'ητι86 βῖττ- 

οἴατα γορεϊίταν ο. 40. ΟἿ Υ, 5.9. ὟἹΙ, 55. εἰ εἶμι. (6 
ΒΘΙΙΠΟΠ6 ΤΠπο. Ρ. 185. 1π Ρ]ΌΓΑΙΙ πο πη] ΔΠ θυ. 11], 

11. Τὰ κράτιστα ἐπὶ τοὺς ὑποδεεστέρους ξυνεπῆγον. 1, 10. 

Μᾶλλον πρὸς τοὺς μειξόνως ἐχϑροὺς τοῦτο δρῶσιν οἵ ἀνϑρω- 

ποι, ἢ πρὸς τοὺς τὰ μέτρια διενεχϑέντας᾽ πεφύκασί τε τοῖς 

μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσϑαι μεϑ’ ἡδονῆς, πρὸς δὲ 

τὰ ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ γνώμην διακινδυνεύειν. ὅ816 εἰϊδπι. 
Ῥτοποπιθη τεϊαϊϊναι 1, 40. Εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶν- 

“τας δεχόμενον τιμωρήσετε, φανεῖται καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ 
ἐλάσσω ἡμῖν πρύςεισι. Ὠϊνονδὶ δ0.} Ἰοοὶ, ἴῃ 4αῖθιι5 ἴσα καὶ 

ὅμοια τοῖς γερο διίαν., 4086. ἴον α]86 Δα νου θοσα παία-- 

γᾶτη ἰηἀαθυαμπὶ, αἱ ἴσα καὶ ἱκέται ἐσμέν 1Π, 14., χρημάτων 
δυνάμει ὄντες κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὅμοια τοῖς “Ελλήνων 
πλουσιωτάτοις, “4 4πδι ἰοοαπὶ νὰ. Οοι}], Αἀἀ. ὙΠ, 29. 
ΜαιΠ. αν. μ. 4οδ. εἱ ΥἹρ. Ρ. οὔ, Μίηὰ5 [οἰ Πα ἐχοιϑαία 
ϑαηΐ σγουρὰ μᾶθὸ Π, τό. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, αἰσϑόμενοι, 

ἂν ταρσοῖς καλάμου πηλὸν ἐνείλλοντες, ἐφέβαλλον ἐς τὸ διῃρη- 

μένον, ὅπως μὴ διαχεόμενον, ὥςπερ ἡ γῆ, φοροῖτο, δὶ 

διαχεόμενος δογῚΒο πάπα σοπ οἴ πλι8. Θα ρου ϑιηὶ νου Υ, 34, 

ἼΕστι δὲ ὁ πορϑμὸς ἡ μεταξὺ ᾿Ρηγίου ϑάλασσα καὶ Μεσσήνης, 
ἧπερ βραχύτατον Σικελία τῆς ἠπείρου ἀπέχει" καὶ ἔστιν ἡ Χά- 

φυβὸδὶις κληϑεῖσα τοῦτο, ἡ ̓Οδυσσεὺς λέγεται διαπλεῦσαι" διὰ 

στενότητα δὲ ἐκ μεγάλων πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηνικοῦ καὶ τοῦ 
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“Ἑλληνικοῦ, ἐςπίπτουσα ἡ ϑάλασσα ἐς αὐτὸ, καὶ δοώδης οὖσα, 

εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσϑη. Τὶ 50Π0}. δ τοῦτο βΘιρρΙοὶ τὸ 

μέρος τῆς ϑαλάσσης. 

Νεαΐγαμι ΡιῸ ϑηαϊπἶπο 1π ν 6856 διυιβίγα 510] ν]51 διαπὶ 
ΠΠ, 47. ἫἪ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις; 

λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι, Ὁ] 

λεγόμενον Θ5ἢ ποι] δἰ ν5. ΔὈ 80] αἴ 8. (φιίγ εἰϊοαέμ})., αἱ 

εἰρημένον 1, ιάο, γιά, Ηειμ. δα ΥἹΡρ. Ρ. σιδ. δἰ Μίδ ἢ. Ου, 

Ῥ. 822. Ῥογγο δαϊθοίντμη ἴῃ ργναθαϊοαΐο Ῥοϑιϊιιση π θα ΓΌμ. 
ΘΟΠῸ8. Θ88Ό ΘΓ ΡΟ886, 5106 Π] ΒΔ 56. [1111 δῖν 6 ΓΘ ΠῚ 1 ΠῚ 

Ῥυδθοθάϊο, ἰαπὶ ποίιπι οϑσῦν αἰ ΠΟ Θϑ56ΐ, οἱ ΒΑΙΙΘΙῚΒ 811-- 

ποίανοι νεῦρα 1Π, 37. ἀμαϑία μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτε- 

ρον. για. Μαιῃ. τ. ρ. θο6. Ῥϑυ]ο πιθιηογα  ΠἸο88 11 
σαηξ Ἰοοῖ, πὶ 4π]θῈ5 πουϊγατη ποὴ δα ΡῬΤΟΧΙ πη λπ δα 88 η-- 
ἐϊντιι, δε δὰ ᾿πῆπινὰπὶ 1 60 ἰδἰθπίθηι 8568 δα ἰοίδη 

βϑηξθαίατη σείει αν δαΐ 510 1ο1 16} ΠΟΙ] ΘΠ ΒΟΆΠΩ 6 ΤῈ 
(εἶμπεβ ΠΙηρΡ 65) δηΐπιο οὔνογβαίαν. δίδει. τ. Ρ. 609- 
Οὐοναπι Ἰοσον τη ΤΉ Ὰ}1] ἃ ΠΠΆΓ115 ΟὈ]ἔθυδιῖ δαπί. 1, 89. 

Τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ («αἱ ΄ιέαιγυ ΓΘΊῚ, 
γμα εἶδ δαιι84) καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο. ἹΙ, 4γ. Πλεῖν 
ἐπὶ Σελινοῦντα πάσῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὅπερ μάλιστα ἐπέμφϑη- 
σαν. ἵ, ι58.(ὡ Ἢν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως 

ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τε ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου 
ἄξιος ϑαυμάσαι. ΙΓ, 82. 4Δουλείαν αὐτοί τε ἐβούλοντο καὶ 

ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἐπενεγκεῖν (80. τὸ δουλεύειν, τὴν δουλείαν, αἵ 

1, 125. Ἰερσίπα8 ᾽Εν ᾧ ἢ δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν, ἢ 
διὰ δειλίαν ἀνέχεσϑαιν, καὶ τῶν πατέρων γείρους φαίνεσθαι, 

οὐ τὴν ᾿Ελλάδα ἠλουϑέρωσαν" ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βε- 

βαιοῦμεν αὐτό, 56. τὸ ἠλευϑερῶσϑαι, τὴν ἐλευϑερίαν.) 1Π], 5. 

Οὐκ ἀπεδέχοντο τὸ πρῶτον τὼς κατηγορίας, μεῖζον μέρος νέ- 

μοντες τῷ μὴ βούλεσϑαν ἀλη ϑῆ εἶναι (50: τὰ κατηγορημένα). 
1, 45. δΔιεξεληλύϑασι διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνϑρωπου 

προςτιϑέντες, εἴπως ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων καὶ 
εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσϑαι 
αὐτάς. παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ, ἐς τὸν ϑάνατον αἵ 
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πολλαὶ ἀνήκουσι" καὶ τοῦτο (Ὁϊ ἀἰοὶ ροΐοταὶ καὶ αὕτη, 56. 

ἡ ζημία, 564 5ογίρίον πὶ πιθηΐθ Βάθαραὶ τὸ ἀνῆκον ἐς τὸν 

ϑάνατον 85. τὸ πρᾶγμα) ὅμως παραβαίνεται. 11, 48., Ροϑὶ- 

ἀπ ΠΟΠΊΘΠ νόσος αὐξαϊξ, εὖ τπιὰ]ΐα ᾿πδουΐα βαηΐ, 566401- 

ἴα, “Δεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ, ὡς ἕκαστος γιγνώσκει, καὶ 

ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ᾽ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσϑαν αὐτό, Ὁ] 

νεὶ τὸ πρᾶγμα νεῖ οἰΐαγι τὸ νόσημα, 4ο ποπεῖπο ᾿πἴνᾶ 

αἰ, ΒΟΓΙΡΊΟΥ, οοριδηάατα. ΠῚ, 97. Ἦν ἐπιπολὺ τοιαύτη 

ἡ μάχη, διώξεις τε καὶ ὑπαγωγαὶ, ἐν οἷς ἀμφοτέροις (ὑπ “μα 

μέγαφμθ Γ6) ἥσσους ἦσαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ὟΙ, 69. Τροπὰς, 

οἷα (ἰ(ἰὰ (1455. ἀπρ. αἱ. ργὸ οἵας) εἰκὸς ψιλοὺς, ἀλλήλων ἐποί- 

ουν. Υ, 27. ᾿Επειδὴ γὰρ αἱ πεντηκοντούτεις σπονδαὶ ἐγένοντο, 

καὶ ὕστερον αἵ ξυμμαχίαν, καὶ αἵ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου πρεσ- 

βεῖαι, αἵπερ παρεκλήϑησαν ἐς αὐτὰ, ἀνεχώρουν ἐκ τῆς “ακε- 

"δαίμονος. ὟΙ, το. ᾿Ονόματι σπονδαὶ ἔσονται" οὕτω γὰρ ἐν- 

ϑένδε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτά (ἰἰᾳ Ῥ]αΡΙΩΙ δὲ ορίϊπι! ΠὈΓῚ ΡΤῸ 

αὐτάς). ΝΙ, 96. διενοοῦντο τὰς προςβάσεις αὐτῶν φυλάσσειν, 

ὅπως μὴ κατὰ ταῦτα (6 (488. Αὐρ. Ἀερ. ῬιῸ ταύτας; 
οορίϊα τὰ χωρία, «αὶ τὰ μέρη) λάϑωσι σφᾶς ἀναβάντες οἵ 

πολέμιοι. 5161, 65. Οἱ ἀπὸ τῆς Ολύνϑου βοηϑοὶ ---᾿ ἀπέχει δὲ 

ξξήκοντα μάλιστα σταδίους, καί ἐστι καταφανές, 50. τὸ 

χωρίον. ἵπ4. 14 Χομορ!ι. Ογτορ., ἴωληρ. 8 ϑα]ιδέ, (811. 

5.1. οὐ νουδα ΤΥ, 54. Τάς τε- ἄλλας πόλεις --- καὶ πάντων 

μάλιστα τὴν ᾿Αντάνδρον 5δα πο πια δηδίορίαμι ον ]αθ ἐν 
τοῖς μάλιστα. ᾿ 

Τιαήπα μαθο ουηηΐα τϑοῖθ σοσ  δέα δα ηΐ, δἕ οὰπὶ ἸΟα6η- 

ΑἹ θὰ ΟΥδθοουυῖη,, 6Χ 40 886 06 1ηδρῖ5 απο οοριαι ΠῚ, 

ἀύδπι φαοα βογίρίμμι δϑῖ, σϑϑρὶ οἰϊα}", Ομ οἰ ΡῚ Ροδδαηὶ, 

(ἀρ. ΙΧ. ἘμΔ]8ρ6 γ) δαϑιμτετ; 56Ὰ απέϊρίοδὶα εἰ 88) 4υϊ- 

ἄδτι γιοσιϊγιαέένὲ ἀϑὰ8 Ρ͵Ὸ 81118. σϑβ1θι1ι8. 

ϑεα Ῥίωγα οἰΐαπι 8 ςαβίθιιθ ΠΟ 018 ἀἰοοάα διιπέ, ΠΟῺ 
αυ!άομα οὐ ΠΊΟΠΥΒΙΌΤ., 401 ἄπο ἰδηύτη δον πὶ ρον αἷἃ- 
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ἀἰοπῖθ. Θχθπιρ]α Βα ρρεαϊταὶ ρᾶσ. σοϑ,, 564 ψφῃοα 8} 8118 οοὸ 

Ῥίατα ργο]αία βυΐ. ϑίησα]οϑ ᾿στίπ οαθ 5 ὩΘΟ6856 δϑὶ δχᾶ- 
ΤΠ ΘΠ115, οἷ δἰαἰ ἃ ΠΟΙ Παίϊνο ἢαΐ 1] 1 1. 

Οὕοπι ῬΓΙΠΉΠΙΗ 88 606 ῥ7Ὸ σεηίέξϊνο ροβίϊζαστα ρυίαηξ, 

Οὐρία ΒΘ ΘΓ ΑΡπ πα ἰδ 6 ἰδ 65 δα πὶ, αὐ 65 αἀδεάδτα 

εἰ ἰοία εἴ ΡῈ} Ῥϑγῖ68 8.185 δ σπι Πποθίαν, αἰᾳα6 ἐοίΐατῃ {]πὰ 
δοάθμι οα58ι, 400 Π86, ριΡοξογαίαν, 41 ποίῃ5 δὲ ασταθοδθ 

Ἰησαϑα 518. ἤϊπο ρου πεῖ νοῦῦα παρὸ 1, 89. Οἰκίαε 

αἵ μὲν πολλαὶ πεπτώκεδσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν. ὙΙά. ΘΚ. κα 

11, 4γ. ΤΥ, γι. Ἰηΐνα Αοοαδαῖς αι. Ον. Ρ- 4ο:. εἰ ἐθ 

Τ αἰ 8. Θ μ 61 ]6ν, αν. Ρ. ὅ1:. Νοὸι χα αἰ ίανῃ σου απὶ νογθα 

ΨΙΠ,, 44. Οἱ δὲ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἵ διαμαρτόντες τῶν ὁδῶν 

εἰ ὙΠ, 15... 41 Ἰοσὰ5 ἐε]θία οαππὶ (455. ΑῸρ. 8]. ρατίϊ- 

ΟἼ]α γάρ, 4πᾶπὶ νΌ]δσὸ δηΐο λοιπαί ἁἀἀαηΐ, εἰ οομηπιδίθ ΡΓῸ 
Ῥυποῖο ροβὲ Σικελίας νεῶν μοδίξο, 816 βου! θοηηιι5, ᾿άνεκομί- 

ζοντο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον καὶ [αἴ] ἀπὸ τῆς Σικελίας 
ΤΙελοποννησίων ἑκκαίδεκα νῆες αἵ μετὰ Γυλίππου ξυμπολεμήσα- 

σαι" ταὶ περὶ τὴν “ευκαδίαν ἀποληφϑεῖσαι, καὶ κοπεῖσαι ὑπὸ 

τῶν ᾿Δττικῶν ἑπτὼ καὶ εἴκοσι νεῶν, ὧν ἦρχεν --- φυλακὴν ἔχων 

τῶν ἀπὸ τῆς Σικελίας νεῶν, αἱ λοιπαὶ πλὴν μιᾶς διαφυγοῦσα: 

τοὺς ᾿Αϑηναίους κατέπλευσαν ἐς τὴν Κύρινϑον. 86, νεῦρα 

ΠΙ, 4. Καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι, οὐ πολλῷ ὕστερον καταπλεύσαντες, 

ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἵ στρατηγοὶ τὰ ἐπεσταλμένα, ἡπ8η-- 
ἀπᾶπὶ οὶ 80 οἰϊαδῖα ροδϑαῃΐ 5101}}} πιο πὲ 6 ]Πρὶ, τη8-- 

χίπΊΘ ΟὉ 8ηδίοσίδη Ἰοοουιπὶ ἃ δία. σι. Ρ. 819. ποὶ. 2. 

Ἰαἀαίογαμα, (4105 8646 ΙΝ, γ5, Οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐτάξαντο ---- 
λογιζόμενοι καὶ οἱ ἐκείνων στρατηγοί, εἰ , δι. Μακεδαιμό- 

γιοι καὶ ᾿Αργεῖοι χίλιοι ἑκάτερον ξυστρατεύσαντες τά τ᾽ ἐν ΣΙι- 

κυῶνι ἐς ὀλίγους μᾶλλον κατέστησαν αὐτοὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι 

ἐλθϑύντες εἴς,, ἰαπιθη εἰϊαπὶ οὗ ᾿4ϑηναῖοι σαι ξώρων οοη-- 

᾿αὩσὶ ροΐοβί. Νὴ πὸ 1ἰὰ ὡς δῃΐθ οὗ ᾿4ϑηναῖο: σο]]οςΔη-- 
ἀΌγη ἔπ]896. Ἰπἀ!οε5. οὐ τ ραϊα8, 185 νπϊσο 46. νου ουιγῖ 

οτάϊηθ ἴῃ Παἴϊη 0 ΒΘ ΡΥ ΠΊΟΠ6, ΦαΔ ΗΠ Ό 81 π6 101] 4] 6 γεοῖθ, 

ῬΙΟΡΟΙΙ, σοΟρΡαΡο5. Ππᾶθο αἰϊα εἰαδάθιη οο]]οοαιοηἷς 
Θχειαρία. 1Π, 5. Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿᾿ϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν 
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ἦλϑον πράξαντες, ἐς πόδεμον καϑίσταντο οἵ Μιτυληναῖοι. Υ, 

“8. Οἱ δὲ τῶν ᾿46γε είων ἄνδρες ἀκούσαντες ἐπειδὴ ἀνήνεγκαν 

τοὺς λόγους ἔς τε τὰς ἀρχὰς καὶ τὸν δῆμον, ἐψηφίσαντο ᾽49- 

γεῖοι. Δαα. ΨΠ, 853. 1011. 

Ταιηι 58 6 Ρ1551116 Ῥωνεϊούίρζμη ἄπ ποιγυϊπαέῖνο Ρομὶϊατν, 
τα αὖ ΒοΥΙρΡίοῦ ψΘΥθ απ ἘῚ 8ΟρΟΠμ ΠΟ ἀ [0 ψε] ῬΓΘΘΟΘβ51556 

Ρεϊοὺ ν 6] ΘΒ. σον ἦπ τπϑηΐδ παρϑαῖ, ρῬυοὸ 4πὸ ἀοἰπα8 βιγ1-- 
οἴατα πυαϊαία Αἰ ἀϊοίΟ18. σϑητϊτι8 Ἰηουίαν., 400 πε, τἰ 

πομλιδίλντιθ ΡΙῸ 8}115. οαϑὶ 08 Ροβιτ5 νἹἀθαίαν. Νίοηοί-- 

γιαξινὲ ἰσιϊαν ραγιϊοϊρίογιίνν ρυϊθναπι ΑἸ]! αὐ 85 ἐδὲ ρο,είε- 
{πν, τὲ οἰίαην φεηϊέϊνῖδ αὐϑοϊμέϊα ἰοοι8 οταί. Ουσά 

ΠΕῚΠ, 54. Ὃ δὲ (Πάχης) προκαλεσάμενος ἐς λόγους “Ἰππίαν 
ὥςτε, ἣν μηδὲν ἀρέσκον λέγῃ, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ 
τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ --- ὃ μὲν ἐξῆλθε πορ᾿ αὐτὸν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον 

ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχε (ρεο Πάχης προκαλεσάμενος ἐς λόγους 

“Ἱππίαν, ἐξελθόντα οὐτὸν ἐν φυλακῇ εἶχε). ΤΥ, ὃο. Καὶ προ- 
μρίναντες (οἵ “ακεδαιμόνιοι) ἐς διςχιλίους (Εἵλωτας) --- οἵ μὲν 

ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον, οἵ δὲ οὐ πολλῷ 

ὥστερον ἠφάνισαν αὐτούς (ργο προκρίναντες ἐς διρχιλίους, 

στέφανωθέντας καὶ τὰ ἱερὰ περιελϑόντας αὐτοὺς ἠφάνισαν). 
ἘΠῸῚ αἱ προχρίναντες (6 Ηε]οξθυδ., 41 86 1ρ81 δϑβρανδδ8.- 

δοπῆς ἰ 6] ]1οχῖῖ, μαπο πϑὰ ΔΟΙνΙ προκρίνειν ἀἴ8 ΟΠ ΠΪα 

ἐἰερεαὶ ἀδμηοηβίναυ 6 ΘΧΘΙΡ}15», πο τα οἰ Πα Ιου θ 8. (ΟἹ. 
Ὦϊοά. Ρ. δι. Νἧ δαίδιῃ [418 Ῥθιο ΟΡ Ό ΠῚ οοπογπδίϊο 

ΨΗπον αἰ αϊ ργορεῖα νἀ δαϊαγ, νἱά. Τποῖδη, Ὁ. ΧΙΥ͂, 5. 

ΧΧΠΙ, 5. εὐ Χεπορη. Ουτορ. ΙΥ̓́,. 6, ὅ. οἱ 486 1ῃ πἰτο- 
416 βογὶρίογθ ἃ ποῦ 5 ἀπποίδία βαπί. ἵϑαθθ Πἰσ ρυδοίογς- 

γηϊ πα νεῦρα ΠῚ, δ5. Καὶ δέδιμεν οὐχὶ, μὴ, προκατα- 

γνόντες ἡμῶν τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέρων, ἔγκλημα 

αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ μὴ, ἄλλοις χάριν φέροντες, ἐπὶ διεγνω- 

σμέμην κρίσιν καϑιστώμεϑα, υἱδὶ νεὶ ὑμῶν φερόντων καϑιστώ- 

μεϑα νΕ] φέροντες ἡμᾶς καϑεστῆτε ΡΓΟΡΙΙΘ 5οΡ 6 πα θραῖ, 
ΥΙ, 22. Πολλὴ γὰρ οὖσα, οὐ πάσης ἔσται πόλεως ὑποδέξα- 

σϑαι (δὶ 5ογ]ρίον ρευρογθ γοϊεραὶ ποθ ροέεγὶέ εαοὶρὶ αὖ 

τὐπαφμαηιο τὸΓ 6). ἈΑἰἴχας ἈΡῚ νϑυθατ ἀηίθοθα!ε, ΤΝ» ἃ. 
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Τὰ περὶ Πύλον ὑπὸ ἀμφοτέρων κατὰ πράτος ἐπολεμεῖτο (1. 6. 
τὰ περὶ Π. ἀμφύτεροι κ- κ. ἐπολέμουν.) ᾿4ϑηναῖοι μὲν δυοῖν 

νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ 
νυχτὸς καὶ ἅπασαι περιώρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, 

ὁπότε ἄνεμος εἴη καὶ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν εἴκοσι νῆες ἀφίκοντο 

αὐτοῖς ἐς τὴν φυλακὴν, ὥςτε αἴ πᾶσαι ξβδομήκοντα ἐγένοντο) 
Πελοποννήσιοι δὲ ἔν τε ἠπείρῳ στρατοπεδευύμενοι, καὶ προς- 
βολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει. ὍΌΡ᾽ αἰΐοναπι ραυθη  ἤθ86 08 81-- 

ὅπθπι, αποά νυϊρο δηΐα καὶ ἐκ τῶν ᾿4. Ἰερτίατ', Ἰᾶτα δηὶθ 
τῆς δὲ νυκτός σΟἸ]ος αν 18, οἱ 1 δ ΡῸ ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ 1 ΠΟΗ- 

Ἠ}}]1}5 σοΓ ΓΟ χάπη5. 4πὸ ἔδο 5 ἀροί 5 56 θη ΓΙ ΠῚ ̓ζ9η. 

γαῖοι μὲν τὴν νῆσον περιπλέοντες ---- Πελοποννήσιοι δὲ ἐν τῇ 
ἠπείρῳ στρατοπεδευόμενοι ΠΕΧῸ9 ρογϑριοἰαταν. ῬΙαπα μα Πἶα 
νεῦρα Υ, γχο, Καὶ μετὰ --- ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν. ᾿“4ργεῖοι 

μὲν καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, “ακεδαι- 

μόνιον δὲ βραδέως. Ταὰπι πο Πυϊήίεγη σοηϊοῖνι ἀΡβο αἰ, 

80 (1 51 π|ρ]1οἸΐει σοη ἰν 5. Ψ6] φοοιιϑαι ἵν 5. ΡΑΡ ΠΟΙΡΙΪ γϑατιῖ-- 

γεραῖων ΤΥ, 52., 0] ροβὲ χαὶ ἦν αὐτῶν ἡ διάνοια, ἀρ 8 

ῬΥῸ διενοοῦντο νεὶ ἐνόμιζον Ῥοδιϊπιπι, ποπηϊπδιϊνοβ κράτυ- 
νάμενον εἴ ὁρμώμενον ᾿πΠηϊνο δάἀάϊϊο5. γϑρϑγίπιαθ. ΠΟ 
σοπιθηπογϑηΐ δ ἰδ γαῦρα 1, τιοὸ. Οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἔλ- 
λήνων πράγματα ἐφϑάρη, ἐξ ἔτη πολεμήσαντα, ἴ) απὶθ5 5165: 

ΡΒ δπῖ5. πολεμησάντων τοααϊγὶῖ, .. 56 ““ 1π4αὶ ΑἸ ΓΘβ μα 5 

ΡΘΡ ΡΘΡρῃγαβία αἰοίαμη. τὼ τῶν “Ελλήνων πράγματα μτὸ 
οἵ “Ἑλληνες, εἴ Δοσοηη 6471 4αΐά θη 1ῃ ἰδιΠ5ητο αὶ οἰ ΓΟ τπ-- 

Ἰοοιεϊοπ βἰγποίανα δο]οῖ ταὶ, {πᾶς οἰγοπ βου ᾽ζαν, δ τ 0 -- 

ὨΠ ΠΩ πα αποῆπ6, αὐ ἰδ, νοοάθαϊο, ἀποα ρονρηναβὶ ἴη- 

ΒΟΥ. ς. Ἰύχριρ!α ἀοῖμπδ δυθιαησὶὶ, 6 Τπυογαϊάθ μος 

ΠῚ, ὅ2. ἘἙστασίαξέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερί- 

ζοντά που (ρτὸ αἵ ἐφυστερίξουσαί που) --τ πολὺ ἐπέφερε τὴν 
ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς διανοίας. πιο ρου πουδηξ 
ϑεῖδ πὶ νΘερα γνωσθέντες τῇ σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεϑαμμένῃ 
1, δ... Ὠϊδὶ 101 Ῥνδοίδυθηία θοϑεῖ βορία γα ξυντεθαμμένοι. 
Θ 06 ΠΠΟΒΕ 018. δἰ πα νόῦρα ῬΙηθαγὶ γι. 1, 139. δ6(, 
Ὃ Τυρσανῶν τ ἀλαλατὸς --τ γαυσίστονον ὕβοιν ἐδὼν τὰν 



Ν. 
« μι 

110 Π, Ὲ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 

πρὸ Κύμας. Ἐπίαπα ὙΠ], 65. ἴῃ. νν. ᾿Επειδὴ γὰρ οἵ περὶ 
τὸν Πείσανδρον πρέσβεις παρὰ τοῦ Τισσαφέρνους ἐς "τὴν Σά- 

μὸν ἦλϑον, τά τε ἐν αὐτῷ τῷ στρατεύματι ἔτι βεβαιότερον κα- 
τέλαβον, (ποὺ αὐτῶν τῶν Σαμίων προτρεψάντων τοὺς “δυνα- 

τοὺς, ὥςτε πειρᾶσϑαι μετὰ σφῶν ὀλιγαρχηϑῆναι, παίπερ ἔπα- 

ψαστάντας αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ὀλιγαρχῶνται) καὶ ἐν σφί- 

σιν αὐτοῖς ἅμα οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων κποινολογούμε- 
νον ἐσχέψαντο, 486, τυἱὖῷ ρτυδϑιν γαῖ δῖ εχ μαι θμΚο- 

τῦιϑ., τη 6}18 αἰδἐ πὶ πλὰ5, ρΡ]οχου απ δὲ ορέϊπιογιιηι ἰ1-- 
Ὀχοχαχα (( 888. Αἄὔρ. Ῥα]. Βθρ. 5. 6. 41.) βου ριαναμι καίπερ 

ἐπαναστάντες αὐτοί γτεοίρετα ποῦ ἀπ ϊανὶπιὰθ:; ἴα Πιεηΐϊθ 
εαΐμι Πα ρεἰγαΐ βου ρου καὶ αὐτοὶ οἱ Σάμιοι προὔτρεναν. Ἐγ6- 
4αδηίϊον εἰΐατα ἴῃ. πᾶ γε θου τη δἰσποίογα, ααδ6. ἢϊ κατὰ 
τὸ σημαινόμενον, ὕιδι18 σιογγυϊπαΐνα ματγέϊοίριϊ ρυὸ ἀαξῖνο. 
116 πδιηο, Ἰσῃοχαὶ ροβὲ ἔδοξεν αὐτοῖς,. 4α 1 60 5] στ ποις 

ἐψηφίσαντο 85. «ἔγνωσαν, 58 ΘΡΙ851116. 1 ΘὨ]ΡῚ ΠΟΙ δ νὰ ΠῚ 

ῬαυΊΟΙΡ11, ὙΙα. Ζειη. δὰ Χοπορῃ. Ογτοραεά, ὙΙ, 5, ὅγ. 
εἰ πο5 δ εὐπάδπι ἤθγαπι ΠῈ 5, 28, 98] υδιϊα Ιρανὶ, 

ο.αλῶ: » οριίο Ζεοητιατιο, 176 {125 νδει7γι --- τ αὐ 6 Τπ ααὰ 
δἰγαοϊαγε Δ] 4 οἱ ϊ65. 11 Πποίπδαι βουρίασα ᾿Ἰπῖθ πογϊηαίϊ-- 
νυχη οἱ βοοιϑαιί ναι, αἰ, ααπὰ μἰρ 86 ή4π6 ἰδριπι6. 1ηΠ-- 
ἈΠ νο δὐδαῖαν,, ἰδίαι οοάϊοιπι φμοϊου 85. τ ἴον ΠΡ ηΙ 

οαϑαυχι ργδείευθη π15. δἰ, ἀθοθυηεγα Ῥοβϑὶί. 1. ΤΠαο, ἢ 

{1Π|,.29. ἴπὰ, τά, 80) δῦ «αὶ ροδίγθιπθαι Ἰοουμ ὍμΚ. ποῖ. 
Νεαὰς γεγο ροβϑὲ ππῖπι ψ οι πηι ἔδοξεν 60. 5ΘΘΓΠΟΙ8 ΘΟῊ-- 

ξογυηδῖϊο ααϑϊϊαϊα, 864 ροβϑδὲ ουληΐα πᾶ [80116᾽ οὑπὶ δίνας 
οἴανδ ποιηϊημδαὶν τ ροβιαϊαπὶθ Ρϑυμταΐαν!. Ροβϑαμΐ, Ὀ}1- 

Τὴ Ροϑβὲ ἐφαίνετο ΕΥ̓, 1τοϑ.. Καὶ γὰρ καὶ ἄδεια ἐφαίνετο 
αὐτοῖς ἐψευσμένοις μὲν τῆς ᾿«ϑηναίων δυνάμεως ἐπὶ τοσοῦτον, 
΄- [χὰ Γ Ἁ " , ΄ , ᾽ » Ἃ 
ὅση ὕστερον διεφάνη; τὸ δὲ πλέον βουλήσει κρίνοντες. ἀσαφεῖ ἢ 

᾿ “ 4 » 
προνοίᾳ ἀσφαλεῖ" εἰωϑότες οἵ ἄνϑοωποι, οὗ μὲν ἐπυϑυμοῦσιν, 

ΓΣῚ - ᾽ ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προςίενται, λογισμῷ. αὑτο- 
πράτορι διωθϑεῖσϑαι. ὍΡΙ χηδρὶθ᾽ οἰΐατι ᾿ππμϑ11αΐπ8. Θὲ αἰΐος 

Η ᾿ " ΄ ος.» - ΄ » 3 ΄ 
ποιμηδίϊν8 εἰωϑότες οὗ ἀνϑρῶώποι ΡΓῸ εὐωϑύτῶν τῶν ἀνϑρω- 

πῶν γ0] ἐπεὶ εἰώϑασί γε οἱ ὄνϑρωποι: 5Ξεα ποχωϊηαίν δ δ -- 
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ΤῊ 55:15, Πα 11 αὐτοί, αποα δ] δοίμπ δϑὺ ῬΑΥ ἰΟΙΡῚΙ πκρέ- 
γοντες, ὩΟΙΙΘῚ οἵ ἄνϑρωποι σοΥ 6 ΟΧ ρασίθ ᾿ηεϑδὲ, χὰ 66 χὰ 

Ῥϑιΐο ροϑβὲ ἀϊοθίαν. 'ἵπ ΝΠ, ά5. Καὶ τοῖς μὲν Συρακχου- 

οίοις παὶ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο -- 

ὁρῶντες, ὍΝῚ ντ. ΘΚ, ὙἹΙ, γο. Πολλὴ γὰρ δὴ παραπέλευσις 
καὶ βοὴ ἀφ᾽ ἕτέρων τοῖς κελευσταῖς ἐγίγνετο (1. 6. πολλὰ ἕτέ- 

ρων οἷ κελευσταὶ παρεκελεύοντο) τοῖς μὲν ᾿Αϑηναίοις βιάξζεσϑαί 

τε τὸν ἔκπλουν ἐπιβοῶντες, καὶ περὶ τῆς ἐς τὴν πατρίδα σωτη- 

ρίας --- προϑύμως ἀναλαβέσϑαν" τοῖς δὲ Συρακουσίοις, καλὸν 

εἶναι οἴο. ΟἿ 15 Ἰοοῖβ Ρθυρεπβὶβ Ρ]αί. Ῥῃδθάοη. 29. “Ὑπάρ- 

χει αὐτῇ (τῇ ψυχῇ) εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φό- 

βων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων καπῶν τῶν ἀνϑρωπείων 

ἀπηλλαγμένῃ, ὥςπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληϑῶς 

τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ ϑεῶν διάγουσα, ἨδιΝάονΠο διαγούσῃ 

γῸ] οοπένα ᾿ἰργο5 γοροπομάμη 6586. ΒΟΥ ΘΘΗΪ Παπὰ απᾶ- 
48 Π| ἀι556 116 018, 866] ροϊϊῃ5 ἀπηλλαγμένη ἴονία598. 165 6115. 
ΤΩ 6 }}Πσ 65 ἰδ} [8 0111π|8,. φησι ο ΟΧρ] δ ημἀα δ᾽ιΐ νουρα 

Ι, 45. Γενήσεται δὲ ὑμῖν πειϑομένοις καλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ 
πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας. πρῶτον μὲν, ὅτι ἀδικουμένοις, καὶ 

οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι, τὴν ἐπικουρίαν πονήσεσϑε" ἔπειτα, περὺ 
τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι, ὡς ἂν μάλιστα μετ᾽ ἀει- 
μνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν κατάϑησϑε. ναυτικόν τε κεκτήμε- 

ϑα, πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν, πλεῖστον. Πδ 4πὸ ἰοῦο μϑι]ο 8ο- 
οαγαί 5. ἀἸοθηά απ Θϑὶ. Ῥυϊμιασα δαΐθια δου ροη θα νᾺ]- 

σαῖὰ ᾿Ἰπἰθυραποίϊο ; Π81} Ροϑὶ χρείας εἰ ροϑὲ κατάϑησϑε γοτ 

Ῥαποίαπι 564 οοἰομ οΟ]]οοΔ 1. 4ΠΠ ΠῚ σε} 15 πρῶτον μὲν 

- πλεῖστον ἰγ868 οδι8846 οϑηϊ θα ηΐα, ΟἿΪ 80οϊθία8. ΟΌΤΩ 

ΟΟΓΟΥ τ 618 1η1ἰὰ ΑἸΠΘμΙ μϑῖθι5 καλή, Πομπονηϊοα οὐ 1118) 
ζαϊαγτα 811, θϑίπ δ δα νευβθᾶ ἔπειτα --- κατάϑησϑε νυΐδο οορ51- 

ἰαἰϊομθ 6χ δηιθοθάθη! 8 ταροὶμπΐ βοίαμα Ῥαυ οι] δ ὅτι; 

άδτα πρὶ σο]αθυαπὲ 1 κατάϑησϑε. ΑΥ ὉΡῚ ἰαπάθιῃ ἢ]-- 
Ἰῃ8 Θσάθοιιβ μοπῖο ὅτε σοί ππχὶξ οαχα οοπϊαποίϊνο ἡ ΡΓῸ 

00 8ἰ 4ἷ8 τθροηϑὲ Γαϊαγ πὶ χαταϑήσεσϑε, πο πομΏ}}15 
ἴῃ πηθηΐθ 1 ψΟηΪ, Ἰηἴογοῖ ᾿γδοῖεν ππθοθϑϑιίαίοπι βουρὶα- 

τα, 4πᾶὲ6 1π ΠῈ]}1ο οοάϊοο οχϑίαί, ϑίιγαοίασα οπὶπι νοῦ- 
ι. 
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Ῥοντῶι 'ποθυ8 πο 615 ΘΧΡΙΙΟΔΤΙ Ῥοίοϑὲ. Ῥυιηθγ ἰΐα.. αἱ 

6Χ δηϊθοοάθηΐθ θη πο δ. ] 0 16 ΠΟῊ ΒΡ] 6 Χ ὅτι, 8564 Ἰπίθσνα 
βϑῃἰθηίία ὅτι τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε γοροίαταγ. 566 8 Π| 

Ἰαηραϊαο ἰπ 580 ογαίϊομδ πιῶ Ῥαπιοῖβ ν δι ἷς σοι εἤθη- 

ἀδιίο πη σαϊαν τοὺς κινδυνεύοντας δεξάμενοι, τὴν ἐπικουρίαν 

αὐτοῖς ποιήσεσϑε, 4ατιπι ΑἸ θυ αίριιηι δα ποῖαι, [Δ 0116. ραίθε. 

Ῥναοίογθη σα ̓ σιταν ΑΙ] οσα Ἔχ] οδίο, οχ απ ΤΠ ογ 1165 
ῬΥὸ ὅτι δέξεσϑε Ῥαν οἱρίπμα δεξάμενοι, αποα ἔαϊαγὶ δχϑοὶὶ 

ψ1 μαθοῖ, δα 5. Π 1556. ραϊαπ 5. 6εοι. (ΟΕ, οἂρ. ΧΧΙ. 4. 

8.) Ῥγὸ απὸ ποι ηδῦνο Ῥτορυῖα απ! ἄθηη θχβρθοὶθβ ἐἰδἰ1-- 
ΨψΠ δεξαμένοις, ααπιην Ῥγδθοοάδι γενήσεται ὑμῖν καλὴ ἡ ξυν- 

τυχία τῆς ἡμετ. χρείας. 564 ἀπ πᾶθο νοῦρὰ δ 8θϑιμι 
181] αἸτα οἰ σα βοεπε ἀφύη ἕξετε καλὴν τὴν ξυντυχίαν τ- ἡ. χ', 

ΒΟΓΙΡίΟΥ ποβίου ργὸ 4Ἔαἰϊϊνο Ῥαγιϊοῖ θη] Ῥοϑα}} ΟΠ ΠΕ  τπη]. 

81Ά.. οὐδ αοοιδαξίρο δι δεζἐιοϊέν πογγγιαΐίνως 1, ὟΞ 22 

Θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε (1. 6. ϑεῶν 

φόβῳ ἢ ἀνθρώπων νόμῳ οὐδενὶ ἀπείργοντο) τὸ μὲν κρίνοντες 
ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ, ἔπ τοῦ πάντας ὁρᾷν ἐν ἴσω ἀπολλυ- 
μένους " τῶν δὲ ἁμαρτημάτων (ργὸ 40 ρογρθγᾶτη Βθηθάϊοξιβ 

Ἰορθεηάπμην ρυοροϑαὶν τὸ δὲ, ἁμαρτημάτων " ΠοΟ ΘΗ ΠΟΠΙΘΗ 
ἀΥίζοι]ο σαγθυ 6 ΠῸ Ροίεϑί, δὲ 4 Ῥυδθοθαὶ τὸ μέν οἸηηϊ- 

0 ποῖ νδ]οὺ ραγέϊηι, 564 ρθμάθὶ 6 σέβειν, δὲ νοδείαν δὰ 

τὸ ϑεῖον, φαοά ᾿ποδὶ ἴπ ϑεῶν φόβος) οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ 

δίκην γενέσϑαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδυῦναι. Οὐ 4α]-- 

5 νυ ὶ5 ΘΟ ρᾶγε5. Αθβοι. Ῥϑγβ. 55. "ἄλλους δ᾽ ὃ μέγας 
καὶ πολυϑρέμμων Νεῖλος ἔπεμψεν" Σουσισκάνης, “Πηγασταγὼν 

«Αἰγυπτογενής εἴο, Αα46 ὙΠΟ. ΠΙν 59.» 001 δουρίαγνα καὶ 

δίκαιον, εἰ μὴ πείϑομεν, ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντες, τὸν 

ξυντυχόντα κίνδυνον ἐᾶσαι ἡμῶς αὐτοὺς ἐλέσϑαι, αιδδ 1 τα}- 

118 εἰ Βομῖ5 ΠΡΥῚ5 Θϑὶ ΡγῸ καταστήσαγτας, ἴον [8815 ΠΟῊ 5Ρ6}- 

ποη]α, 4αθμη δίκαιον 8] σΙΠ σοῦ δίκαιοί ἐστε, υἱδὶ ξουίθ ποὺ 

ἸΡϑιῖιι δίκαιον. δίτηαὶ σϑρομὶ Ρ]δοθὶ. Οἷνκ “δουρὶ. αἴβογθρ. 

ΟΔΡ. [η1ἴ, 

Ῥογγο ἱηζιίείριις οὐῶγυ ατεομεῖο τό γερεογέζι", δὲ 
᾿ οἑταηι 
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εἰΐαηι ρεηϊεϊνιια αὐἀπεεεὶ μοΐεναί. (Δαονγύτα Ἰοοοχιιι πο}- 

πλ]1108 ἴαπι Ποῖ γαν! ΜΙ απ". αν, αν. Ρ. 781. ποί,. 5.,. 4109 

Ἠΐο οταλϊιἐτηι8. Νεααθ αἰϊαπι οἰ εμβίοπθαι Βα θθμΐ νευθὰ 1], 

8γ. Ἢ μὲν γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, εἴ- 
τις ὥρα δ αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν 

ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆσαι, ἴχι φαῖριι8 τὸ ἐκφοβῆσαι ροβὶζαμα 

Ρῖὸ ὥςτε ἐκφ., 48 40 ᾿πβη ιν}. οαπα ἉγΊΙοα]ο 88 υἱὲ ἴδηι 
τομαὶ Μδίιῃ. αν, Ρ. τ8:., ἴἴὰ γαιϊϊομθια οἰ 5 ἐρυθρῚθ εχ- 

ΡΙϊουῖ Ηδγισδμη. δὰ ϑορῃ. Αἷδο. ν. 1τ4, δεὰ ἰοπβὸ αἱ- 

ΒΟ ον ποῖ ἰαητθ ΟὉ μαποὸ ᾿πβμ Εἰ νη}, 8εα οὐ βογιρίαγαθ 

. ἀἰδουοραηιίδηι αἰΐαβ Ἰοου8 ὟΠ, ὅσ. “Ἡμῶν δὲ τό τε ὑπάρ- 

χονὶ πρότερον, ᾧπερ καὶ ἀνεπιστήμονες ἔτι ὄντες ἀπετολμήσα. 

μεν, βεβαιότερον νῦν, καὶ, τῆς δοχήσεως προςγεγενημένης αὐ- 

τῷ, τὸ κρατίστους εἶναι, εἰ τοὺς κρατίστους ἐνικήσαμεν, διπλασία 

ἑκάστου ἡ ἐλπίς. (τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη 

ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται.) τά τε τῆς ἀντιμι- 

μήσεως αὐτῶν τῆς παρασκευῆς ἡμῶν “τῷ μὲν ἡμετέρῳ τρόπῳ ξυν- 

ἤϑη κι τ . Ὅριὶ ραγου]αια καί ἀπίθ τῆς δοκήσεως ΟΠ,1Ὁ- 

ταπξ ορίϊμν! ΠΡΡῚ (8488. Αὺξ. Κορ. (6), δὲ οαπι Βἰ8. δἰΐδμι 

τη, οἱ Εν, Ὥδο ἃρῃοβοὶὰ ὅ411Δ. Βεμθ: Πδῖὴ ν δ θ δ τῆς δοκή- 

σεως --- ἐνικήσαμεν ἀφ᾽ θη οδιιϑδι δἰ ρα οαχθ, ΟΣ ὈΡΙΟΕ 

Θγγδουβαπουαηὶ δαθαοῖα ροβίεα εἰϊαπι να! ἀΐου ἕδοῖα δι}, 

4ποπίαπι 1185 πᾶ δο οϑιιϑᾶ ΟΥΔΏΪΠῸ ΠΟΙ ΘΟΠΙ ΠΕ ΠΊΟΡ ΡΟ ΏΤ, 

Οὐυοὰ 5ἰ εδῖ, βεβαιότερον μϑῖ' βεβαιότερον ὄν 8. ὑπάρχον, ητι0-- 

γαιῃ ραν οὶ ρίοναπ {Ππὲ [4016 Ἔχοίαθνθ ροΐαϊὶ, μοο 8π- 

ἴθι 6 ρυδθοθάά. βαρρ]δγὶ ρμοϊθδὶ, ἱπιθγργοίδπαμμῃ οἱ τὸ 

ὑπάρχον πρύτερον αὶ οαπὶ διπλασία --- ἐλπίς δὰ ϊ σατη μεγί- 

στην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται ἱπηρεπάππηι 68}. Ῥοβίθγιις 

58 τῆᾶσπα ἀπάθδοῖα ἤθυὶ ἤθη ροϊθϑὶ. Ναιτι ἀδϑδαπί φαϊάθπ 

νευρὰ τὰ δὲ πολλὰ ---- ἐλπίς ἴῃ (455. Ατιρ. Ρὰ]. Βερ. ((.) τι, 

Αν. Ομυ. Μοϑβᾳ. Ε. Κ., δ φαίθῃβ βοίῃπαν Αὑρ. οἱ ΟἸν, ἃ 

τϑο. τη. δἀβονιρία μα ρθηΐ. 564 ρυγίπηαπι "18 ἀϑανρϑίπμη Πο-- 

μιδη ἐλπίς ἕο! εἰοοτα ροϊαΐτ, αἱ ΠΟναν νεῦρα ἴῃ ἀπ θεὸ 

Ῥοβίία ομαϊονοιῖ, Βεῖπάθ εἰϊδηιϑὶ 4185. Ποο ΟΡ ἰοὶ οοαϊ-- 

οαηὶ αἰ νουβασι αι οἰ αθθίαχη οΟμβΘηϑι 1). ΠΟ. ΨΕΥ]51Π1116 1-- 

71λπογά. 1. Ἐ 



᾿ 

ιτά 1, ΕΓ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΠ15. 

αἰσεῖ, ἰἀιθη εἰΐατν ἀε] εἰς ἰδ ἀᾺ 118 νουθὶς τὸ ὑπάρχον 
δα παρέχεται ΟΠ ΔΘΓΟΡΘ. ποῦ ΡΟΙΘΥΣ, ΠΪ5] ἀπΐ8 διπλασία 

νὉ] ὅϑεν. ν 8] βδέυ 8. νοχ δα άϊτζαν, απο πο} ρου ΠΉ Ε} οΥἹ- 

519. οἰνουμηβροοῖα. Θὕδγδ μῸ5 τὸ ὑπάρχον 50] δοίτιτι ρυδε- 
ἀϊοαι! δισπλασία ἐλπέφ. 6555 Ἰπαἀϊοαίμι8,. εὲ, αἰ ἧοο ἤενὶ ρο8- 

οἷ. ἀν σα] Ρο8᾽ ἑκάστου, δὲ νεαυθα τὰ δὲ πολλὰ --ο μεγίστη 

ἐλπίς δρατια βαςδηΐα, ἰδψαατπα. ΡΥ ΟΠ Ὠλθὴ το] δι ἐν ἃ ἢ 

Ροϑβὶ ἐλπίς ᾿γαηθροηππηβ (διπλασία ἑκάστου ἐλπὶς, ἢ μεγ. καὶ 
τὴν προϑ. παρέχεται); 515 τα ητιϑ.. ἀο]θηιη8. δ. 5θη- 

8 τὴ ἴῃ ῬΥΙΟΡΊ 15. ἃ Ὑ 4}1ὁ θ66 810. ΘΧΡΡΘβθαση οχ βίϊητα- 
τηδ᾽ Αἱ νορὶς" (ὑμῶν Ἰορὶν οὐ Ρ᾽ογίβαμπθ {0 0158). 9» 4]; 

4ανα ἃμο ἐπιρου δβϑϑο ϊθ., ἰϑ 16} ΟὈΒΙΒίθ "6. ἈΌ5Ὶ Θβ 18, 

πθπο γιοῦ 5 οὔθοι]8, ἀοοεάθηϊε ρουβδυιϑίοηθ ψεϑί σα δ 

διγθ αἰ τα 115. Ἔχ πηι 6, ααοα ἐγ  Π 1581 Π108 8ΠρΟΓβι18, ἀὉ- 

Ῥίοχ δίίδϑβθ β᾽ ῃρῺ} 15. 5ρῈ8 ἀεἶγδι. “9. ΤΠ ΗΠ ἰνιιβ οππι ἄγ τ 

οἷο τό δυΐειη ἤθὴ ἴ8 1} ὍΓΟ σϑηϊίνο ᾿π ἢ 1 ἰν1 ααδεα ΡΤῸ 

τπιδηΐῖνο 8π6 δυιίοοϊο ροπίΐατ, 4πὺ ἀνάθοι δἰϊδια μοϑβὶ 

ϑαθοϊαπιίνα αἰ δοϊθπῖ, αὐ ξυγγνώμην. ἁμαρτεῖν λήψονται ἨΪ, 

46. Μαι. 1. 1. Ὁ. γ8ο. διπι1}1α πιοϑενβ διαὶ νεῦρα Υ11], 

ὃγ. - Διότι δὲ οὐκ ἦλϑον, διαφόρως εἰκάζεται. οὗ μὲν γὰρ, ἵνα 
διάτρίβῃ ἀπενϑὼν -- τὰ τὼν Πελοποννησίων" --- ---- το ἄλλοι δ᾽, 
ὡς καταβοῆς ἕνεκα τῆς ἐς “ακεδαίμονα, τὸ λέγεσθαι, “ὡς οὐκ 

ἀδικεῖ, ἀλλὰ καὶ σαφῶς οἴχεταν ἐπὶ τὰς ναῦς. Αἀ46 οἰΐαπι ΠΙ, 

85, Τὸ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρα προςετέϑη ἀσφάλεια δὲ 
τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι ἀποτροπῆς πρύφασις εὔλογος, ἍὈῚ πδαϊι6 
οοΥ ρου τ οοὐϊοιπι βορρίαγαπι τοῦ ἐπιβουλεύσασϑαι, 6 

οογγθοῦοπο Ῥγοξεοίαπι , ρυο θα ν οσῖπι, εἰ ἃ ἀσφαλείᾳ, απο 

πο οογαπχεηαὶ νου θογασα οὐο, δου θοπά πὶ εἰ[. δα] ἐθι 

ἀμπθῖῖο, φαδηαπδπι ποὺ ἰπ ἸἸομΥ 811 ΘΧΡΙΙΡ] Δ θιι5 Ρ. 888, 
ἰαχία δἰϊθυαμ: Ροιΐ αν, δἰᾳαθ δἰΐαπὶ βο οἰ ἰαϑίαθ ᾿πέθρρΡο- 
ταϊομα σοιητηθπάδξιν, ΑἸίαῖ Ἰοοα ὙΠ], 56., 41 ναΐσο 
5. Ἰερίίαν, Τῇ τὲ πρότερον ἀμαϑίᾳ τῶν κυβερνητῶν δοκυύσῃ 

εἶναι, τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι, μάλιστ ἂν αὐτοὶ χρήσασϑοαι, 
σΟΟἾ065 βιιϑρϑοΐαῖα γα πη, 



Π. ΚΕ ΕΒΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΙΌΙ5, ΠΤ 

Ῥονιθὶ πιο οἰΐδυα 85 γιοηγαΐξίνἑ οὐὐπν τη ζέμτλέρο 

ῬΥΟ αοομϑαΐϊνο. Α΄, 80. Τοῖς Βοιωτοῖς καὶ Κορινϑίοις Κλεό- 

βουλος καὶ Ξενάρης; οὗτοι, οἵπερ τῶν ᾿Εφύρων ἐβούλοντο μά- 

λιστα διαλῦσαι: τὰς σπόνδὰς, λόγους ποιοῦνται ἰδίους, παραι- 

νοῦντες ὅτι μάλιστα ταῦτα γιγνώσκειν, καὶ ππειρᾶσϑαι Βοιωτοὺς, 
᾿Φργείων γενομένους πρῶτον αὐτοὺς ξυμμάχους, αὖϑις μετὰ 

Βοιωτῶν ᾿«ργείους “ακεδαιμονίοις ποιῆσαι ξυμμάχους οὕτω 

γὰρ ἥκιστα ἀναγκασϑῆναι Βοιωτοὺς ἐς τὼς ᾿Αττικὰς σπονδὰς 

ἐρελϑεῖν᾽ ἐλέσϑαν γὰρ “ἰακεδαιμονίους πρὸ τῆς ᾿Δ4ϑηναίων ἕ- 

χϑρας καὶ διαλύσεως τῶν σπονδῶν ᾿Μργείους σφίσι φίλους κοὶ 

ξυμμάχους γενέσϑαι. τὸ γὰρ Αργος ἀεὶ ἠτοίσταντο ἐπιϑυμοῦν.- 

τας τοὺς “ακεδαιμονίους καλῶς σφίσι φίλιον γενέσϑαι, ἡγού- 

μενοι τὸν ἔξω Πελοποννήσου πόλεμον φάω ἂν εἶναι. 0] 

γϑοὶε βομο]αβδία πιοπδὶ ῬΙΌΡΙΪΘ. ἡγουμένους 5οΥ θαμὰ 

ξαϊδ86: [μϑοραἀδοιηοηῖ δμμ], ἀΠ06 ἰρ81, ποὰ ποῦ ἤϊτιο 

πι Ἑρμοῦ, με Πα. δχίνα Ῥοιοροηπθϑαπι 1 ἸΘν 8 [ον 
Ραϊαραπὲ, Ανρίνοναμα δηιϊο ἰᾶτη Θορ 6 σαρίεραηι. Αἀ 

τηδρ ἰδ γαῖα ἱρί αν δου γϑία]ὶὶ ϑουιρίον, 4ποα ἠδ ρορυϊο 

ἀϊοθπάαπι ἐναὶ, εἰ {ΠβίΓΑΡῚ ἤᾶθο Ροβοπαὶ δὰ ὐαεοουιπλ 

Ἰοφυεμάϊ οομδιιθεμϊπ6, 4π886 ἃ δίβιιη. αν. Οι, ρ., 810. 

μοί. 8. ἢ. 2. Θχροβιία οἱ. Ηΐϊποὸ γθοίθ αϊοίαιη Ἅ1, άο. Τὸ 

τῆς πόλεως ξύμπασι κοινὸν αὔξετε, ἡγησάμενοι, τοῦτο μὲν ἂν 

καὶ ἴσον καὶ πλέον οἱ ἀγαϑοὶ ὑμῶν ἤπερ τὸ τῆς πύλεως πλῆ- 

ϑος, μετασχεῖν, εἴ, ἈΡῚ Δ δοοιυδαίζνο 84 ποπηϊηδὶϊν πὰ 

ἐγαμπϑῖϊα8 ἅι, Ὑ}1, 48. Ὃ δὲ Νικίας ἐνόμιζε μὲν καὶ αὐτὸς 
πονηρὰ σφῶν τὰ πράγματα εἶναι, τῷ δὲ λόγῳ οὐκ ἐβούλετο αὐ- 

τὰ ἀσϑενῆ ἀποδεικνύναι, οὐδ᾽ ἐμφανῶς σφᾶς, ψηφιζομένους 
μετὰ πολλῶν τὴν ἀναχώρησιν, τοῖς πολεμίοις καταγγέλτους γί- 

γνεσϑαι" “λαϑεῖν γὰρ ἂν, ὁπότε βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες 

πολλῷ ἧσσον. 1πι ααίθει8 8ιθθοίι αι Ρυ λα Ἢ ναυθὶ οδυὶδ 
εχ ρΡαγίθ ἱηδηλινι βαθιθοίμμι οομ μοὶ. Νδϊου 5 πιοιη θη 

Ἰοοιβ ἡ, άι, Καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἵ ᾿«ἀργεῖοι ἠξίουν δίκης 
ἐπιτροπὴν σφίσι γενέσϑαι, ἢ. ἐς πόλιν. τινὰ ἢ [ἐς] ἰδιώτην, 

περὶ τῆς Κυνουρίας γῆς; ἧς ἀεὶ πέρι διαφέρονξαι μεϑυρίως οὔσης 

-- ἔπειτα δ᾽ οὐκ ἐώντων «αχεδαιμονίων μεμνῆσθαι περὶ αὐτῆς, 
Ηνυ 



δ. [ΡῈ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΘΘΥΡΙΘΙ5. 

ἀλλ εἰ βούλονται σπένδεσϑαι ὥςπερ πρότερον, ἕτοιμοι εἶναι, 

οἵ ᾽ 4ργεῖοι πρέσβεις τάδε ὅμως ἐπηγάγοντο τοὺς ““ακεδαιμονίους 

ξυγχωρῆσαι. ὕὉ᾽ ᾳπεααα οἴεπάθε ποιηϊπαίντι8. ἕτοιμοι. . 

Οὐεῖα πο ΡΟβΒα Πη18, αἱ 1101, ἀδ]θῖα, 4188 ροβὲ πρότε- 
ρον οχϑίδι, αἰδυϊποιίίομια οχι βούλονται σοΟὨΪ Πρ ΓΘ ᾽ αἱ εἷ- 
ναι γτοάυμπάεὶ (Μαΐ. αν. Ρ. γδγ. δὰ ὙἹρ. Ρ. γϑῶζ. 5644.); 

Ὡδπῖ αἱ ἰδοθδπηα8. ἕτοιμοι εἶναι ΥΙΧ τιϑατπασα 8110] αἸο πὶ 

ἑκόντες εἶναι, ὨΘΟΘΒΒΑΡΙ ΠῚ ΟΥΑΙΙΟΤἾ8. ΤΩΘΙΏ ΓΙ ᾿ἰὰ ῬΓΟΥ- 

815. ἀδεββοῖ, Οὐάγο δὰ ἀλλά εχ οὐκ ἐώντων ἀεϑαμηεπά πὶ 
λεγόντων, οἱ ἴαπι ἀεθαραὶ δαΐ ἑτοίμων ἀαΐ ἑτοίμους εἶναι 56- 
4]. ϑεᾶά Ὑπυογάϊε5β ρευγοχὶῖ, αμδϑὶ βου ρ81886ὲ ἐπειδὴ 
οὐκ εἴων “ακεδαιμόνιοι, ἴα πὶ οφοιηραγανΐὶ Πᾶθο ρμοβϑὶπὶ οαπὶ 
γϑυθὶβ εχ ΠῚ, 65. βαρτα ἰδ δι18 εἰ Ἔχ ρ οαὶϊ8. Ταπι Υ, 
51. «Αὖϑις τάδε ἠξίουν (οἱ ᾿Ηλεῖοι), “έπρεον μὲν μὴ ἀποδοῦ- 

ναι (τοὺς “ακεδ.), εἰ μὴ βούλονται" ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸν 

βωμὸν τοῦ “ιὸς τοῦ ᾿Ολυμπίου, ἐπειδὴ προϑυμοῦνται χρῆσϑαι 
τῷ ἱερῷ, ἀπομύσαι, ἦ μὴν ἀποδώσειν ὕστερον τὴν καταδίκην, 

ποπιϊπαϊν ααὰ οδοοσαηὺ γε ῦθα βούλονται εἰ προϑυμοῦνται. 

5864. σου ροηόαμα, απο νι]ρὸ Ἰορίίον ΕΥ̓, 62. Τὴν δὲ 

ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ 
ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσασϑαι; ἢ δοκεῖτε, εἴ τῴ τί ἐστιν ἀγαϑὸν, 
ἢ εἴ τῳ τὰ ἐναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἢ πόλεμος τὸ μὲν παῦσαι 

ἂν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρύτητας 
ἀκινδυνοτέρας ἔχειν τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε, ὅσα ἐν μήκει λόγων 
ἂν τις διέλϑοι, ὥςπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν. 86 δοϊοθοδ 6886 
ααΐϊβαᾳμα ἐπι] Πρ. Θαρίεχ δυίθπι γϑίϊο 11 ροϊοδί, ἃ 

Ἰοοο ἔδεσε δἰηθ. ΠΑ πιϊαίϊομθ βασοῦγτε8. ΑἸ ΘΏ1 ΟΠ 

Κιβιδιμακεσο βου ροπάιπι 4) δοκεῖ τε, οὐ τὲ γϑϑρομπάθδέ 
Ρανοαϊδα καί δηὶθ τὰς τιμάς οἱ ἃ ποτηϊηδίϊνο δα δοοιϑαίὶ- 

ΨΌΧΩ ΟΠ 1 ΠΏ νοὸ ἰγϑη 8118 ἢδὶ: δαϊ παῦσαι εἴ ξυνδια- 

σῶσαι ἴῃ παύσαν οἰ ξυνδιασώσαν ταπΐαπάα, 16 ἰδηιθα 
δ ὅτε πο ᾿ΠἰΡναυϊουῦατ. ουτου θ᾽ ΘΧΟ 1856, ἀπο Ηδ61- 
ἸηΔΏΠΟ ἴῃ πηδηΐϊθὰ ψοηϊΐ, 864 ἃ ἴρ80Ὸ ϑουϊρίοιθ 
ΟἸ 8511Π| 6888 αἰσαπη9. 1046 1τηΐἷτα 80} Ονδίίομθ νὰ- 

υἱδίας Ομ (ἰπχὰφ αίθα θα, 4πᾶῷ τχδὶθ ἰμ 6} θοία ϑαπὶ; 
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ΔΩ. 586 Ρ6 ἴῃ εἰἰβοθγηθηθα ϑἰσαοίανα πομλϊπδεϊνὶ εἰ ϑοοιι- 

δα τινι οαπὶ ΤΠ ΗΠ ν Ὸ ΒΘΟσΘ ΤΠ δἰ 1811 πΟΒΙΓΟΓΈΠῚ [θυ ΡΟΓΊΜΙΩ 

ῬἈΠοορι. ὕι ᾧλυτα δ Πϑηποθὶ θη. μευλρααι Π (ΠΟ, οὐἷγι 

νν. Οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐδ᾽ ἀτυχής εἰμι ἐγὼ, ὥςτε ἀπε- 

χϑάνεσϑαι βούλεσϑαι μηδὲν ὠφελεῖν. νομίξων απηοίαιὶ ἀοοί18- 

βἰτηὰ5 πο ίβη 6. δι οἰ βϑί πηι ΒΕ αρθυ: 9 Χβρθοίαν 6.18 δ0- 

ουϑαιἑ νι, 866 πομηϊ παι! ΑΡ50] 1} Θχϑιυρὶ πηι ντἀ, ἨοΠ,. 

Π.1, 1γο. οὐδέ σ᾽ ὀΐω ἐνθάδ᾽, ἄτιμος ἐὼν, ἄφενος καὶ πλοῦ- 

τον ἀφύξειν" “ποτὶ οορίίαντ, ἰοπρθ δἰίδηι Ἠοπιονὶ οἱ θ6- 

ταοϑι θηΐβ 6856 ογδιοπθμῖι εἰ ἀρπαὶ ἤπιιο ποπηϊ παι απ 16-- 

σἰτπιαπι 6886. Ηοπποῦὶ σψϑυ ον} 51}Ή}}18 ΘΧθΡΪα ἃ 

ῃορὶβ ἱπά46 ἀρροβῖϊα δὰ Χϑπορῃ. Ουγορ. [, 4, 26, (ὐδείε- 

ταπι βαδιθοίατα ων ὶ. 81 Ἰάθπι φιυΐίάθιι οδὲ ψαοα νϑΓθὶ 

ΡΥ ΩΘΡΠ, 866. ἰδηηθη ΟἿ Ψ]ΠῚ χαδηεδιη ῬΕῚ ΡΓΟΠΟΙΠΘΙ ΘΧτ 

ῬΥΘβδατη δϑί (Βαίτη. (τι. δ. 129. ποΐ. 5.}5,. 1 ὙΠαογαϊα 

τποῦο ἴῃ ποιηϊπαίϊνο πιοᾶο ἰπ ϑοουθαῖϊνο ροηϊαν. ἴϊ8 

ὙΠ1, γθ. φαπι ρυϊπιυπι ἀϊοίατα, δὶ: Καὶ δυνατώτεροι εἶναι 

σφεῖς (οὗ ἐν Σάμῳ) ἔχοντες τὰς ναῦς πορέζεσϑαν τὰ ἐπιτήδεια 

τῶν ἐν πόλει, οἷ εἰϊαππι 8110. δα! δοίο Ἰπίθυροβιίο ῬΘΡ ΠΟΠΊ1- 

μαίϊνατα οομεϊπαία 5: ογαίίο, καὶ δ ἑαυτούς τε ἐν τῇ Σάμῳ 

προχαϑημένους καὶ πρότερον αὐτοὺς (τοὺς ἐν τῇ πόλει) κρατεῖν 

τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔσπλου, καὶ νῦν ἐς τοσοῦτον καταστήσονταί, 

μὴ βουλόμενοι (ν6] βουλομένων, νἱά, οαρ. 5646 18) σφέσι πά- 

λιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε αὐτοὶ (οἵ ἐν Σάμῳ) καὶ δυ- 

νατώτεροι εἶναι εἴργειν ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης, ἰατηδῃ Ραυίο 

Ῥοβὲ βου θίίαν ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις τοὺς μὲν (τοὺς ἐν τῇ πόλει) 

ἡμαρτηκέναι, αὐτοὺς δὲ (τοὺς ἐν Σάμῳ) σώξειν καὶ ἐκείνους 

πειράσεσϑαι προςαναγκάζειν. ΟἿ «4 Χοπορ!. ΟΥτορ. ΥΙ, 

ι, 14. οἰ Τππο. Υ11, 48... φὰὶ Ἰοοὰ5 Ῥϑαΐο δηΐθ ὑΓαοίαίι8 65, 

Οάρ. Χ.. 80) Οεηεέοὲ δὲ ἀαεϊνὲ ἀϑὺ8 Ῥτὸ 8119 οδδβίβιιϑ, 

ϑεχαϊζαν σεπίε νι. Οἱ εἱ ργὸ ποπηηδιῖνο ῬΟΒΙ Ὠ5 

νἱδεῖαν, οοπίαποίϊο ἀμανλαμι Ιοηπ6 πα] γα όπατ ναὶ δἱ- 

.- ἢ 



ν᾽ ὃ Π. ΡΝ ΕΠΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤῊΉΠΟΥΘΙΌΙΒ; 

ἐγαοιοπὴβ αἀποσάδῃι σϑπιβ οδῖ. {011 νευρὶ8 1, τι5, Τῶν 
δὲ Σαμίων --- ἦσαν γάρ τινες οἱ οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾿ ἔφυγον ἐς 

τὴν ἤπειρον ---- ξυνϑέμενον τῶν ἔν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις 

καὶ Πισσούϑνῃ τῷ “Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τύτε, 

ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες ὡς ἑπτακοσίους, διέβησαν ὑπὸ νύκτα 

ἧς τὴν Σάμον, αᾶθ οΥγδιΙ ΟἿ 8 ΘΟ ον παῖ σου αν οἰϊατα 

ΨΈΕΠ., 50, δὲ ΗΠ ϑ γα τα Σ δ γ 1} 1118. ἜΧΟΙ. } 15 Ἠθγοάοί αρμά 
δνενυίεσαπα Αοἷϊ. ΐοηδοο, 1, 1. Ρ. 8ι. ΟΙκ ρτγηι. δὰ Ὑἱ᾽ρ. 
Ρ- φ1:. εἰ τηἴνγα 1 Ροβίγεμηο οϑρὶϊα απὰθ ἐ6 ραγθμι οϑὶ 

αἸδρυϊδηΐαν 58 Πι. γ}). Ῥϑα]ο αΠΠΟΙΠον Ἰοομβ ΤΥ, 18... δὶ 
νοῦ α Π8 60 818}, ΄π86. δαί τη, αὐ ἔδοϊοημ απ 1 Ἰ σα πγ119, 
ἀἸδσιθηιι5, Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες τἀγαθὰ ἐς ἀμφί- 
βολὸον ἀσφαλῶς ἔϑεντο ---- καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἵ αὐτοὶ εὐξυνετώ- 

τερον ἂν προςφέροιντο --- τόν τὲ πόλεμον νομίσωσι, μὴ καϑ' 

ὅσον ἄν τις αὐτοῦ μέρος βούληται μεταχειρέξειν, τούτῳ ξυνεῖναι, 
ἀλλ ὡς ὧν αἵ τύχαν αὐτῶν ἡγῶνται --- καὶ ἐλάχιστ ἂν οἵ τοιοῦ- 
του πταίοντες, διὰ τὸ μὴ, τῶ ὀρϑουμένῳ αὐτοῦ πιστεύοντες, 
ἐπαίρεσϑαι, ἐν τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο. ἢὶ 481- 
8 πἰδὶ νομίσωσι πν ἴδιαν ἴῃ νομίσουσι 86 μοί 8 νομιοῦ- 

σι, ϑβἰγιοίανα ἀεθοὶ μὲς 6886, σωφρόνων δὲ ἀνδρών οἵ- 
τινὲς -- ἔϑεντο --- τόν τε πύλεμον νομίσωσι. ((, οἀρ. ΧΧΙ, 
Ονδῖ. νᾶγῖαὶ.) ἐίδαθο δουὶρίου δαΐ σομἤσ!ι απὸ ἀπρ]}-- 
σε 8 πποίαγαιη, σωφρόνων ἀνδρῶν ἐστὶ ϑέσϑαν καὶ νομίξειν 
εἰ σώφρονες ἄνδρες εἰσὶν οἵτινες ἔϑεντο νομίσωσόῥ τε, ἀυὶϊ 0Ὁ-- 

ϑουγϑία δϑί δροάοβιϑ ἤοο νεῦ 151: Π}}}1π8 γα απὸ νορθᾶ καὶ 

ταῖς ξυμφοραῖς οἱ αὐτοὶ --- ὧν προςφέροιντο εἱ καὶ ἐλόχιστ' ἂν 

οἵ τοιοῦτοι εἰο., ἀπαό ἀρογίβ δγοῖο σμοάβδιῃμ πο χὰ σΟΠ Π6-- 

ἐὰν εἴ 5101 ᾿πνίοθπὶ τοϑρομθηὶ. Οὐδ Ραμ ΘαΌΣ 6 Πὶ 

μα ἀ100 ΒοΡῚΡ οτ π ΡγΟρΥΊΘ καὶ ἐλάχιστ᾽ ἂν οἵ τοιοῦτοι πταίοιεν 

ἀϊσουθ νο Ὡϊ886,. τὖ δοαπδηίί διὰ τὸ μὴ ---- ἐπαίρεσϑαι, ἐν 
τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο ἰδτιητατ ἀροάοβὶ5 δὰ σω- 
φρύνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες ἔϑεντο νομίσωσί τε γϑεντοπίΡ: 

86εἰ οὔ Ἰοηρίογεηι ρουοάπμη αἰᾳθ βοπίθηϊαθ ἴῃ τη 6610 
ΡΟδιΐα8. 11 ΟΡ] τα τὰ νῈ} πϑχατη ΟΡΒΟΌ ΡΟ ΠῚ ἴὉΓ6 ἀΥθ]-ὸ 

ἐραύθιη,, τεσθρίο ρδυ ]ορίο πταίοντες δροοβι ὈΥΪΠ Δ. 86 
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βεπἐ θη ἰία 8. ΘΠ ΠῚ ῬΑΥΘμ  Παϑὶ δγοὶθ Τὰ χ1856. ΝΆ αι ἀ01-- 

ἰαίοαν Πανθηΐ αἰΐϊα σγουρὰ, ἴῃ ααϊθ5 σον πὶ ΠΟΙ Ϊ-- 

δῖϊν! Ἰοσαπι ΟὈἐΠἜ ΓΘ Ραίβηῖ, ὍὉῈκ φασι Βαπθνιβ πὰ τθ- 

ἔενὶ, πολλῶν ϑανάτου ζημία πρόκειται {Π{| 45... πδπϊο ΟῚ 

νἱάδθε, ϑανάτου ζημία, Τοκ,οδεέγα δ, Ῥυουῦβαδ. 6χ ἰθρίθι8 

Ππσιαθ ἀϊοία μι 6886 (οὗ, ΠῚ, 46. ᾿πἴ|.) 4πδησθαια αἰϊαϑ 
οἰϊαια ϑάνατον ζημίαν (α 8 ϑέγω6) ἐπιτιϑέναι, προτυϑέναι 

εἴ αἰ τε ἀϊομ αὶ σδοοὶ (ν14. {4 24. οἱ τιν, 6 χῖο, Χο- 

πορὶι. 8. ν. ζημία). 

Ῥοῦγο 1 θπν αἰϊαφιιοίϊθα Ροθυὶ φεπτρος αὔϑοζι ἐο8 
ΡΤῸ οαδιε μαγεεῖρίϊ, φίίαηὶ βοηιιθπϑ ψογδωπι ροδέμέαξ, αἱ- 

416 Ποὺ 56 η81 80 ῬΓῸ Ποιμϊπδίννο, 4υϑηα το ἀδέϊνο οἱ 

δοσυϑαίϊνο. Β65 Ἰὰτη ὃχ Μίαίῃ, αν. ὅσ. ρ. διδ, ΒΡ, ποῖα, 
πδο ΤαιῸ 18 Ἰοφυσπΐαν Τμδιἰηϊ. ὙΠ. Θδπο ΜΊηοΡνα ρ. 

254. 84. ε(, 1105. Ρίδοεὶ ἴααθη, ἐχ Τυογάϊάθ, ἴὰ 4ιῸ 
ἤδδο βἰσποίαστα δἀπηοάαι ναγιαίαν, οἰ να Ποοί 5δ8θρὲ 

πᾶσα ἀὨ διἰαἰοηα5 δχοϊΐζανις, δχοαρία 4 πϑοάδπι δ ενε. 

(θη εν: ὉΟΠδΘα  Θμ 86. ΡΓῸ ποιηϊπαί. ρϑγοῖρ. ΠῚ, ιὖ. 
Βοηϑησάντων ὑμῶν προθύμως πόλιν τε προςλήψεσϑε «. 

τ Δ. 1, 85. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔπλεον μὲν οὐχ 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι, ἐς 

τὴν ᾿Ακαρνανίαν, καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἕπτὰ καὶ τεσσαρά- 

κοντὰ ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς ᾿““ϑηναίους εἴκοσι ταῖς 

ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασϑαι᾽ ἐπειδὴ μέντοι ἀντιπαραπλέοντάς 

τε ἑώρων αὐτοὺς, παρὰ γῆν σφῶν κομιξομένων, καὶ, 

ἐκ Πατρῶν τῆς ᾿«χαΐας πρὸς «τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλ- 
λόντων ἐπὶ ᾿Απκαρνανίας, κατεῖδον τοὺς ᾿Δϑηναίους ἀπὸ τῆς 

Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προςπλέοντας σφίσι, καὶ οὐκ 

ἔλαϑον νυχτὸς ὑφορμισάμενον; οὕτω δὰ ἀναγκάζονταν ναυμαὰ- 
χεῖν κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. ἘΠῚ ἴῃ δἰνποίαγα ποπιξηαιῖνὶ 
οι ἱπβηϊίνο ὙΠΙ, σθ, ᾿Εχόντων γὰρ σφῶν τὸ πᾶν 

ναυτικὸν -- ἀναγκάσειν τὰ χρήματα ὁμοίως διδόναι. ΜΈΠιογα- 
ὈΠΠΟΡ68 δὲ ἃ ν1}}8 ἀοοἰίθ βϑαθρα νϑχϑιὶὶ 1ἰ δαηΐ Ἰοοὶ, ἴῃ 48]1-- 

5. σθη ιν 118. ΘΌΙΘΟΙ διπιὰ! ἀδοϑί, (Οὐδ Ιρ88 46 τὸ νἱΐ. 

Βυκ, δὐ ὙΗΙ, 6, Βειππδηπ. πὰ ποὶ. δὰ χπΐευργεῖ. νθυηδ6, 
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Ρ- 771. δε ἀξ Τναϊϊπὶ5 Βγθαι δ Οονῃ. Νορ. ΑἸο. ο. χ1.) 

1Πι 11, 48. ομ ἐἰδιητι5 ϑαλασσοχρατούντων, Υ], 7. ΒοΡ διίαν, 
᾿Ελϑόντων δὲ ᾿Α4ϑηναίων οὐ πολλῷ ὕστερον ναυσὶ τριάκοντα καὶ 

ἑξακοσίοις ὁπλίταις, οἱ ᾿«Αργεῖοι μετὰ τῶν ᾿4ϑηναίων πανστρατῆᾳ 

ἐξελϑύντων (ργο ἐξελθόντες) τοὺς ἐν ᾽Ορνεαῖς μίαν ἡμέραν 
ἐπολιόρκουν. ἡ ὑ ὅχ' ᾿Ιταλιωτῶν δὲ Θούριοι καὶ Μεταπόν- 

τιοι ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις τότε --- κατειλημμένων (4 εϑὲ 
πατειλημμένοι, Ἰδηι ([6 Ομ 118. ΠΓ6]10615 πὸ Εἰ πϑα 811) 
ξυνεστρατεύοντο.ς τα6 να αποπιοίο εχρ]!οαμάα βἰηΐ, 

ὯΘΣ Ρυϊπα5. ἀοομῖὶ ΟΟεἸϊεν, Ἀοῖϊ. Μοπδοο. ἃ. 11. ἢν. 2, Ρ. 
577... 584 ἴἸᾶτὰ δηΐθ δαμὰ ΕΘ] πδηῃ, 1. 1. εἴ, ρ. οδ2: ἼΗΙ, 

56. 4 ξαυτοὺς ἐν τῇ Σόμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον ᾿αὖ- 
τοὺς (τοὺς ἐν τῇ πόλει) κρατεῖν τοῦ ἐς τὸν Πειρανῶ ἔςπλου, καὶ 

γῦν ἐς τοσοῦτον καταστήσονται μὴ βουλόμενοι σφίσι (τοῖς ἐν τῇ 

Σάμῳν) πάλιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε οἰο, Τία ναΐρο: 

56 οοάϊοαβ βουλομένων, ἀμγθ ψφαϊάθηι, 864 118. αὐ ργαθοῦ- 

ἀεμπέιθυι5 Ἰοο8 οσοηβυιπδίων. δάδθηα γϑίϊοηθ. σειν] 4Ὁ-- 
δοίθι: ρνὸ εἰαἰῖν!β ῬΑ ἸΟΙρΙοσασα. θα ρΔΏ αν 9 Ῥ] ΘΠ 6 

γνεροιϊίο βαθίθοϊο 1, 1τι4. Καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος 

ἤδη Περικλέους στρατιᾷ Αϑηναίων, ἠγγέλϑη αὐτῷ. Οἱ 
Ἰοοο 581111}}18 δϑὲ, 5εα ἰηνϑυδα γϑίίομθ, δι, 8). “Ἡμεῖς 

γὰρ, Ἴωνες ὄντες, Πελοποννησίοις, “ωριεῦσι, καὶ πλει- 

όσιν οὖσι, καὶ παροικοῦσιν, «ἐσκεψάμεϑα, ὅτῳ τρόπῳ ἥκιστ᾽ 
ἂν αὐτῶν ὑπακουσύμεϑα, ΘΧΡΙϊοΔ 5. 6. ἀπρ οὶ δἰναοίαγα 
σον] ὑπακούειν. ΟΕ, ΜδιΠ. Οτ. Ρ. 464, διγποίανα σϑηϊἶν] 
εἰ ἀδιἶνι 416 γαϊϊομθ ποία ΤΥ, το. ΔῆἼενόντων ἡμῶν, 

ξύμμαχον γίγνεται, ὑπογωρήσασι δὲ, καίπερ χαλεπὸν ὃν, 

εὔπορον ἔσται. (ἀφ ἶν 8. 50 Ιοοἱ1 ὁχ δηϊθοθθ. γόρθίδη- 
ἄὰ5 ἴῃ νευρὶς ΥΙ, τὸ. ἀὲϊ, ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν, 

ὀνόματι σπονδαὶ ἔσονται ------- σφαλέντων ποῦ ἀξιόχρεῳ δυ- 

νόμει ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν οἵ ἐχϑροὶ πονήσονται, τι 

Θαῃα 66 δα σαξεσοααΐη οομϑει αιμαίαν, ΠΕ ΡΘαυ 6 Ε15811}}1} ρ6- 

ὨΪΕνῚ ἀὈβοϊατ ρυὸ ἀοοιβα ιν }8 ῬΑΡΕΙΟΙ Ιου] ΡΟ51}. Βυ1- 
ταῦτα ἴα, αὖ π]}}8 ΟὨΊΪΠΟ δοοιιϑαιϊν 5. ἀ8ι. ΤΥ, 50. 

Ἡμῶν γὰρ καὶ ὑμῶν ταὐτὰ λεγύνταν, τό γε ᾿Βλληνικὸν 
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ἴστε, ὅτι, ὑποδεέστερον ὃν, τὼ μέγιστα τιμήσει. Υ, 3. Προς- 

βαλόντων τῶν ᾿Αϑηναίων ἠμύνοντο. ΝίΘο 101 δρογηϊ- 

ἐὰν αδο δεν ποΐασα,, ὩΌΙ ΟἿ ΘΟΕ ΒΕ 81 σΘη Εν ΟΣ ΠῚ Πρ δ-- 
ἰμ9 ΘοΠῈ 5 οὐἰαΐων. ΠΥ, 30... Καὶ προςπεσόντες τρέπουσιν. ἅμα 

μὲν μάχῃ αἰφνιδίῳ, ἅμα δὲ, τοῖς ᾿Αϑηναίοις τῶν πυλῶν 
ἀνοιγομένων φοβηϑέντων. ϑ80110]. ἀντὶ τοῦ φοβηϑέν- 

τας. Κιίαιν. ῬτῸ 800 ]16 0} δοοιϑαῖϊνο ῬΟΠμΙαν σοῃϊ νι. 

ὙΠΠ, 90. ᾿Ετειχίξετο οὖν οὕτω ξὺν τῷ πρότερον πρὸς ἤπειρον 
ὑπάρχοντι τείχει, ὥςτε, καϑεζομένων --- ἀνθρώπων ὀλί- 

γων, ἄρχειν τοῦ ---- ἔςπλου. Τοῖμ46 114 αἰ ἀοιδαί νη5 δὲ 
ἴρ56 ἰεσαίῃυ. 14, 8. ἫἪ δὲ εὐυνοια παρὼ πολὺ ἐπήει (νε] 
ἐποίει: νι. ποὶ.) τῶν ἀνθρώπον μᾶλλον ἐς τοὺς “ακεδαιμο- 

νίους, ἄλλως τε καὶ προειπόντων (Ρ7Ὸ προειπόντας), 

ῦτε τὴν ᾿Ελλάδα ἐλευϑεροῦσιν. ΟἿΌΝ, 55. ΝΠ, 48, ΠΙ|. χῶ. 

ΙΝ, ὃ. (1 κατειλημμένου τ 6 1118 1ἢ ΠΟΙ ΘΗ χωρίον 41] 1π 

σῖτος ααδάναι,) Τα τ τι] 4}}1 σϑηϊεῖν! Δ ΌΒΟ 11 Δοσδα Πΐ, 
αἰ ΠΙ, 22, Προςέμιξαν τῷ τείχει τῶν πολεμίων λαϑόντες τοὺς 

φύλακας, ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μὲν οὐ προϊδύντων αὐτῶν, 
ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ προςιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ 

ἀνέμου οὐ πατακουσάντων. Ηϊπο 8Βι8ρ! αν} Πἰσθὲ, ααὰ 

ΟἸἰπα Ἰδοΐαμ οἷὲ ὙΙ], 12. ὕδι᾽ φαμπι να]ρὸ οχμιθοδίαγ, 
Καὶ ταῦτα ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιον ἐνθάδε εἶναι ἀναλοῦν, καὶ μὴ 

ὑπὲρ ἀνδρῶν φυγάδων τῶνδε ἐπικουρίας δεομένων, οἷς τό τε 

ψεύσασϑαι καλῶς, χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὐ- 

τοὺς λόγους μόνον παρασχομένους, ἢ κατοοϑώσαν.- 
τας, χάριν μὴ ἀξίαν εἰδέναι, ἢ πταίσαντάς που, τοὺς φί- 

λους ξυναπολέσαι (οοα 4. 185. οἱ εἰἰ4. ξυναπολέσϑαι; νἱάθ 

ἴηξγα 5 ψευθογ γα σΘΏ 6.00.5). Αὔρ. ἤερ. (6.) Η. Ὑἱπηύ. 

βιρρεαιίδηί αὐτῶν φῬτὸ αὐτούς, πυρά ἀποῖξ δα βοὺ1-: 

Ρίανδῃ αὐτῶν παρασχομένων. ῬογΓρίπιι5 84 4114. Ἐπ 

αἰ ἰφοδαηντ5 (6 ᾿Π ν υϑῖ 0 η8. ἰηΐτα ἰγαοίδ σα, ὩΟΠ Πα} 1 Πὰς 

τοιυ]ογιιαὲ νοὰρὰ 1... 1. ᾿Εκ δὲ τεπμηρίων, ὧν ἐπὶ μακρότα- 

τον σκοποῦντί μοι πιστῶσαι ξυμβαΐνει, αὖι ἑαπιθη ὧν ΠΟῚ ΠῸ) 

οἷς Ροβιίαμι, 8686. τορεϊοεπάμπηι ἐξ. ΥἹἱά. Θομαθῦ, δὰ ὈΊοι. 
ΕἸΌΣΥΟΙΝ ρεϑοδιν αι ὙΠ], 4ά0. Βασιλεῖ ἐξεῖναι ἐπὶ τοὺς 
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αὐτοῦ (πᾶτα ἴα ορτπα! οοἄϊοεβ, οεἕ νυϊβαίωπι αὐτούς ϑοηδὰ 
Ρἴδιθ οαγεῦ) λυπηροὺς τοὺς ἑτέρους ἐπάγειν νον οἵ λυπηροί, 

αἱ οὗ ἐχϑοοί, οἱ πολέμιοι 5 5α πεῖν δἰυποΐαγαγα δαβεῖνθ- 

γταπὶ. Σφῶν πείϑεσϑαν 1], πϑ. 181} παρεὶ ἀυθὶται 18. 

γιά. 101 Βαιπον, βομπείάον. 6χ. Οὐ. 5. ἢ. ν. εἰ Μδίιῃ. αν. 

Ῥ. 464ᾳ. Πρέπον δυΐθη! ἀυδπαθαμπι ἴπ αὐ αβάδιη .Ἰοοῖ5 

δᾶδο ᾿ἰσθὲ οατα βϑη νο οοπί σον (Ν ἢ. Ον, Ὁ. διδ. 

ποῖ.) ἰαπθα 0 18 ἀϊοίατα 1π πον ἀϊ4 86. Νὰπι απο πὶ 

αππιπῖ Ιοσασα ρνοΐευι ἜΠοιπαβ. Μίαρ. ΠῚ, 59., δὸς πρέπον 

ὑμῶν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, ἴτπν 60 ἀπ οἹτι 68 ΠΡΌ. ἡμῖν 

ΧΒΙΡδαηῦ, ργατημγδίϊσαβ ἴθ ὙΠ] Οβα μι. ΘΟ Ισϑ ᾿π0 1656 

εχ δι πη 45 681. ψι. δἰτι8 ἔμ ρΡρ. ἘΡῚ νϑῦὸ σομίξέοιι) 

ἀοομϑαϊοὲ Ἰοοιγην οὐξήπον δ ἂν Ὀιϊταηΐαν, πὶ ἴῃ ΘΧΘΙΙΡ}15 ἃ 

Βαπονο 1. 1. Ρ.. 27. σοΙπ ΘΠ] 115, 101 σΘη νὰ 5 δὰΐ ρα - 

ἐθην τοὶ ᾿ηἠ ταὶ, (ὑποψίας ἀφελεῖν, ξυναίρεσϑαι κινδύνου, 

τῆς γῆς τέμνειν) ἀτιῖ οαμδαπι (Μαῖης; αν. συ, ρ. 468. 84.}. 

Τὰ νου 8 δαΐεπι Τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς --- λέγου- 

σι ἴ, 68, σου τνὰ8 ρΡομάδὶ οχ ἰοία ἰογηη]α ὡς λέγουσι, 

Ἰάσπι βἰσηιποαμῖο αιοά τὸ λέγειν, Βασα βθοὰδ δία δρυὰ 

Χοπορμοηίθμι Ογγορ. Ὗ, 2, 18, ᾿Ενενόησε δὲ αὐτῶν καὶ 

ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα εἰ ἰπ γεν ἷ5 101 ἃ ΘοΠ ποι ἄθΡὸ 

ΔΡροβιεἶϊ8. «“όγου τελευτᾷν δυΐθμι ΠῚ, δ9. (οἵ. ΠῚ, 104.) 

ἀϊοίαπι αἱ λήγειν 5. παύεσϑαι λόγου. Ἡΐϊηο οἰϊαπι βίου τελευ- 

τῶν 5ονῖρ51 Χϑπορ]. ὕγτορ. ὙΠ, 7, 17.» 1π 40 ἔραϑῖνγα 

μαδρδὶ ϑομπποίδενιιβ. ΑἸππιπὶ Ἰοσαμ, 6 ΘοΠ δ ο 6 4Ἐ|ρ]1- 

εἷς δἰγποίαγαθ δχρ! ϊοϑη μι, ν ἀδ 880 ΠΉ 6. εἰαἰῖνι. 10)6-- 

παι ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυς ἐλευϑερίαν τῆς ἀπὸ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ὑπούλου εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες αἱ ὁχΣ ἘΠποΥγἀϊα 

αἴονι εἰ απο σϑη ναι ΡΡῸ δοσαδαῖῖνο ΡΟΒΙΓπΔ σΟΠίδη- 

ἀϊι, Πιοηγϑία8, ἀορθεθαϊ, δηΐθσθαπι “ΓΒ αον ἀϊάθπι τθρτα- 

Ἠδηάογοῖ, οοα 668 ᾿πδρίοθυ δ, ἴῃ. αΠ]θ 115 Ροβίγοιηδ 810 δου 19 
φῬία ἱπνϑηϊδϑεῖ τὴν ἀπὸ τῶν ᾽.48. ὕπουλον αὐτονομίαν οὐ προτι- 

ψήσαντες ὙΠῚ, θά. 
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ΓῚ Ἰδῖα ἀκ νοοῖ 9. 

Τλαϊ νυ πὸ ΤῸ ποτηϊηδῖῖνο ἀἰοία πὶ βομ  αϑῖα δὲ Ρ] ον 

406 ἱπίουρυθίεβ πι8}6 δἰ ὲ νἱδὶ δα πὶ ᾿πυ θη 886 ἵν, οὗ. Σὰ- 

φῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν, μὴ ἀποῦσιν ἐκ τῆς Βοιωτῶν γῆς" 

(οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐκείνων ἔτι εἶναι, ἐν ἡ δὲ δορὶ ἐκτήσαντο ") ἀλλὰ 

κατὰ τὼ πάτρια τοὺς νεκροὺς σπένδουσιν ἀναιρεῖσϑαι. Οὐδθ 

οοπίτα ἱπαοΐομη Θνάθοαθ ᾿ἰἰπσααθ 816 116 }]}εχὶὶ νυ] ρϑέτιϑ 

Τηΐογργεθ: » Ῥίαπθ ἀπέθτι ἐυοἴαπεέ διίαεσγυ οακἰπιοααέογ ον 

ἐϊ115 55 (υαϑὶ σφίσιν που 5ἰρηϊῆοθι .) ,»ἀἰδοίαγαγα,, 86 ΠΟΤ 
τεςεδδιτοϑ δα βοεθέογιιγγε αΘΤῸ3 86 ΘΙ 17) ΤΟΥ͂Σ ΟἹ {πι5. Τὴ} 

ἐϊογιεγη ασ7ὸ 6556, 864 17 60, 4161} ΔΓ 5 φια δίδϑθηες 

δε ἑαπιθ δας ραΐγίϊα ἐπϑεϊέμεέϊδ ἐαοέϊδ ἱπαιμοῖῖδ δ ΟΤ 477} 
εαὐανεγα γοοίρεγα ἰϊοογοί. “5. ανᾶγα ΒΟΥῺμπι Ἐχρ]]οδιϊο- 

πθπὶ, αἰίεσαπι δχ ἀπαῦυ8, 4188 ῬΤΟρΟϑαϊ, 1ᾳ ποῖϑ 181} 

ἄφα! Βασεν. Βεοίας. μος σοπηπ θυ δηΐαν ψορθὰ ΠΥ, οὗ. 

Τῷ δὲ Ἱπποκράτει ὄντι περὶ τὸ 4ήλιον, ὡς αὐτῷ ἠγγέλθη, ὅτι 

Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέμπει ἐς τὸ στράτευμα, ουἷπ8 δἰτ ποία ΓΘ 
οΥἶσο ρυορυῖθ ἱπάθ Ἔχρ!οαπα οὶ, φαοά ἀαρ]οχ Ἰοαιιθη 

σοηθβ, τῷ ᾿Ιπποκράτει ὡς ἠγγέλθη, εἰ ὁ ̓ Ιπποκράτης, ὡς αὐ- 

τῷ ἠγγέλϑη, Θουϊαποίαπα οϑὲς: ἀποά ὩΡὶ ἔδοίαπι, Ρρτοπο- 

16} αὐτοῦ ΓΘ] Ομ ον Βα ρου αμιη νἹἀθίαγ, Ππο Ἰᾶ τὰ Ρ6γ- 

πποηΐ νεῦρα 1, ττά. ΝΙ, 82. βιιργα ἴπ ποὺ σαρηο ργνο]αῖδ. 

Ἐλίαπι ἴὰ Χοπορη. Οντορ. ΕΥ̓͂, 5, 19. που ῬγΓΘΠΟΠΊΘη 1Π- 

ἀἸοῖο δϑί, πιιίδίδηι 6856 δι υποίπγϑιη, Ἰάθοαιθ τηαΐθ ἃ 

Βοππείάθγο ἀεϊοίαμι. ά. 101 ποῖ, Τ)6 Ῥ! Ομ 8110 ΡῬΓΌΠΟΥΗ. 

αὐτός ογαπῖπο οἵ, ΠΚ. δα. Τππο. 11, 4. νεἰ5Κ. ἀ6 Ρίθοῃ. 

Ῥ- 71. 84. οἱ. ρ. 77. Μαίιῃ. ρ. 6456, ϑαρογοβὶ ἰοουβ 4]1-- 

φαδηΐο αἰδηρι ον 1, 56. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ τοῖς τὲ 
ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκαστον τῷδ ἂν μὴ προέσϑαι ἡμῶς μάϑοιτε. 

ὍΡιΙ βοδμο!αδία ρυϊπηαμα ἀϊοὶς, λείπει τὸ λέγομεν; 564 Ποῦ 
ψϑεθαπι ὉδῚ [ἃ ογα  {{ππτν) αὐ δα δα πε νη ἴπ46 γεραῖαν 

(φαο ποὴ ἢϊ πἰϑὶ ἀρᾷ ροϑῖαβ νῈὶ ἴῃ οτγαίίουιθ οομ οἱ α-- 

τἴονθ), ποιηθὰ ἴπ ἀοοιβαίϊνο Θπιιηοίθἔμν, ἰθααθ ἀπο θι5 

πιο 18: ἀπϊ ἴῃ σοταρο]]δἰΐοπο, ἈΡῚ ῬγΟΒΟμΊ 6. σέ οὶ γῸ- 

«Αθ.]ἰ5. οἱ δἀμαθγθηιθ8. 6Χ ΟὨλΐ8580 λέγω Ἰπ εν πι ρθη εὶ 
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(οἵ, ϑοἰιαοῖ. δα Πμ8ηι}Ρ. Βοβ. Ρ.: 628: Μαιι. αν, Ρ. 688.): 

αοΐ ἴῃ ΔρΡροϑβιιίομθ δ Αἰ πὰ ΘΑΒΏΠΗ, 81 νδῦΡῇηι δὲ οὰπὶ ΠοῸ 

οἵ οὔτ δοσαβεαῖνο ΘΟΠΙΒΗΘῚ ροίοβὲ. αὐ ϑορ. περ. ὅδ1. 
εα. Εν, παῖ. Ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας, πατρὸς 
ἐριπόλιστον οἶκτον, ὉΔῚ νἱά. ποῖ. ἘνΕ, οὐ Ηθγμ}.), ν6] δἰϊᾶτῃ 
ΠΟΙΊΘη ἢπἰ Δρροϑι(ομ6 Ροϑβιἑαστη δ δἰίϑιι νόοθπὶ γϑ]αίθτα 

δῖ, 4υδπὶ οαἱϊ Θχρ]]!)οαμάδθ ΡγΟΡΥΙΘ Ἰηϑοννς (π| Α680}}. 

Αρϑπι. ἴηἴν Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων, φρου- 
ρᾶς ἐτείας μῆκος, αὐὶ μῆκος ροδία αἰκίξ ᾿πἀ ποῖα. ἀοου θαι νῸ 

ἀπαλλαγήν. Ῥενρὶς ἀείποορβ 80 μο] βία, ἢ) δοτιπὴ ἀντὶ εὐ- 

ϑείας, ἵν ἢ; μάϑοιτε ἂν οἵ τε ξύμπαντες καὶ καϑ᾽ ἕκαστον. Οὐ 868 

χαῖϊϊο 8 νεγὰ οδϑδοῦ, βἰαϊ θη 1, 50 ΓΙ ΡΙΟΓΘΠΙ ΡΥ πα α1- 

οετα ν  ἶβ86 βραχυτάτῳ δ᾽ ὧν κεφαλαίῳ, τοῖς τε ξύμπασι -- 

μὴ προέσϑαι ἡμᾶς δέον ἀποδείξαιμεν, 56 ἀθι6 Ργὸ [15 μά- 

ϑοιτε 801 ρ51586. Νοη ἰδπιθπ Θατ 611 αβηβίοι: δῆς ἰπίθυ- 

Ῥγεϊδιϊοπθιη,, 866 νουῦᾶ τοῖς ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκαστον οὕ 

τϑοθηϊϊουίθαβ ᾿π ερρυοιΐθιιβ ρτὸ πϑαῖνο μᾶῦθο, 864 ὩΘῈ 

δα Οταμηπῖο οἵ οι! ορθενο τα ο!  σο ἐν, απο πθα486 

οὐαὶα ροίοταξ πθοὸ δἀάϊιαπι βεπιθπίίδιι Ἰἀοηθαᾶπα ΘβΙοοΣοῖ, 

βοα ἀαϊναμ ρδὲ ποβίγηιη. ἔωγ (,, εἶνε ἔπαθον ἐπϑερν 

δε αἴ]65 ποιὰ Ἰεεῖ68, δγευϊδϑίπια δι), ΟΥ̓ ας 8111-: 

σωΐα οοπιρθοίθη8 4) ΘΧρΠοο, ἴαμα μαοίεμβ ῬΡῸ 56ῃ1- 

ἀϊνὸ βοβιϊατα Ραϊο. ; 

Οὐἱ τι588 ἀαΐϊνι, ϑμν ἵ'π|οὸ δάβϑρβοίιι ΡῥΓῸ 5 σοηλ νῸ 

ἀϊοΐυν οὐδάββ, ἱπιρυμ 8. ΓΑμΆ Πα» 15. οϑὲ Το 141. Ια 

δἰπβαιοί ααΐθηι ]οεἰβ --ο πᾶτὴ ἀθνθηῖξ παπο ποϑίνρα αἀἴδριι- 

ταῖϊο αὐ πᾶπο ἀἰβαα δι οπθῖι -- ἀφ! ν 5 ν 6] δα σϑυθαμα να - 

ξευθη 8, νοὶ, δἰ δὰ βυβρδίδηι να ρορεϊποῖ, ἀππὸ σαὶ οοπυ- 

γποάμτη, ποδὶ Κχἐν, δἰριιῆοαϊῖ, ἤσπο φιιοα δα ρβίδμιῖ- 

ψ απ δίνποίαναιη δα δον δας νϑυθὶ, ππάδ ἀογιναίανα δϑὶ, 

αϑϑα προς, Ροβίϊῃ8. δϑὲ. Οἵ. Μδιι. 1. }, Ρ. 525. 844. ἀθ 

Τιαιὶηῖ5 Θ Β 611. Ρ. 476... δὲ αατιηι 6 ῬΓΌβ4 6 οὐ ϊομ]5 80 }}- 

Ρίουρθυ5 Τδοϊξαβ. ΡΟ ἰβδιθμαι ποὺ ἀϊσθηθι β6 8. ΒΘ οι ιι8 

511, δἔϊατη ΑἸ μοπάθιτι νοὶ. ΠῚ. ἕαβο, 3. βαρ. 5τ4.844. Δὰ ΡΥ- 

τηῖτι σΘ 8 μερίϊαθοῦ μαθο ΠῚ, 98, “Μέχρι μὲν οὖν οἵ το- 
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ξόται εἶχον τὰ βίλη αὐτοῖς. ἘΠῚ τα 888 ἰϑϑίπηθ αὐτοῖς Ἰερ]- 
τὰν, αυοὰ ποπηπηααδτα ἔδρα Γεθ πάατγα ντἀδίασ. Οἵ, Π0Κ. 
δἰ Ὑ11, τ9. ὅ9. εἰ. πρὶ εἰΐαπι 46 81:Π}}}1 δὰ ΡΥΟΠΟΙΠΪΪ8 

σφίσι ταοπίταμα, ὙΠῚ, 106. Νοὶ απὸ μι γ ἔθυε ρο- 
ἰοδὲ Ιοοιβ ἡ, 25., ἴῃ 40 αὐτοί βου θεπά μι 6586. ΟΌΤα 
γΑ}]α, βομο δία δὲ αἰϊψιοὶ ὁ !οῖθι8 τηαχίπηα ἀοσομπξ 
ψεγθα οἱ ̓Αϑηναῖοι --- ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσι. ΜεΓάγα 

γϑοῖθ πηϑιπόνανδ ᾿ἰοεῖ ὙΠ, “4, Εἰργομένοις οὖν αὐὖ- 
τοῖς τῆς ϑαλάσσης καὶ κατὰ γῆν πορϑουμένοις ἐνεχείρη- 

σάν τινες πρὸς ᾿Αϑηναίους ἀγαγεῖν τὴν πόλιν, ἴχν 41}}1λ8 πηα[θ 
(οἴ. Μδίίῃ. ατ. ρΡ. 523.) ὀαίίνιπι ὑΓὸ βσϑηϊένο ΔΡβοϊαίο ρο- 

βἰίμι ἀϊοππὶ, εὐ 1, 6. “Καὶ οἵ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν 

εὐδαιμόνων --- οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνας --- λινοῦς ἐπαύ- 

σαντο φοροῦντες. ϑεα 4110 βεηιδὰ ἰθριίαν ΓΚ, 86, Τοῖς 

δ᾽ ᾿Αϑηναίοις τύτε τὴν παραϑαλάσσιον δῃοῦσι τὼ πολλὰ ἡσύχα-᾿ 
σαν, ὡς καϑ' ἑκάστην φρουρὰν γίγνοιτό τις ἀπόβασις, τὶ 

οομπμηαῖθ ας] δίο ἀδἰνντιβ ᾿ὰπσεητι8. στα γίγνοιτο. ΑἸτοσ8 

ξΈ που 8 ϑαηξ δεο. 1Π, 24. ᾿Εσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς 
νεκροῖς. 1, 5. Ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων 
κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσϑεν ἐστε τρο- 
φῆς. Νοη αἰϊθ Ὠειποβίμθη, ΟἸγηίῃ. 11, Ρ. 54. Β615Κ. 

Φίλιππον δ᾽ ἐᾷν πόλεις "Ἑλληνίδας ἀνδραποδίζεσθαι δὲ ἀπορίαν 

ἐφοδίων τοῖς στρατευομένοις. Ααα. Τμπα. ΤΥ, 6. εἰ 

ὙΠΙ, 57. Εχ ἰενίὶο σοπμογο δαπὶ ὟΙ, ὅ7γ. “ὥς εἶδόν τινα 

τῶν ξυνωμοτῶν, σφίσι διαλεγόμενον οἰκείως τῷ “Ιππίᾳ, ταδὶ 
81} θ51 Δ Π Ἰν τ ὁ ξυνωμότης δαϊδοῖν! ν 6] ρανεοῖριὶ ξυνομω- 

μοκότων βἰνποίπγαπι ἱπάϊξ. 1, 122. ᾿Επιτειχισμὸς τῇ χώρα. 

Υ, δ. Ἔν τῇ ̓ Ιταλίᾳ τισὶ πόλεσιν ἐχρημάτισε περὶ φιλίας τοῖς 

᾿Αϑηναίοις (1. 6. περὶ τοῦ φίλους εἶναι, φιλίαν ποιεῖσϑαι 

9. συντίϑεσϑαι τοῖς 4ϑην.). Ὗ, 55. “Ὑπώπτευον ἀλλήλους κα- 

τὰ τὴν τῶν χωρίων ἀλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. Αἀά. Πᾳκ. δά 
Υ, 46. ὙΙ11, “1. δίθρῃ. ἀε ϊοη. μη. πον ἃ. ῬοΓβοῺ. 
δὰ Βα ρ. Ρ. 816. εἰ 4ποὸ5 ῥγδοίθυ Πὸ58 ἰαπάαὶ Μία, ας. 

Ρ.- 536. 

᾿ 
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ΑἸ Ἰοοῖ, ἴὰ φαὶρα8. Βδιθχιβ πἢ ΡΏΠοΟΙορία ΤΆμοΥ ἀϊ- 
. ὅ6ο --- Ῥαυ]πε ἀδεϊναηι ΡΓῸ βΘηλενῸ ν εἰ εἰϊατι ῬνῸ δοορὰ- 

βαἰϊϊνο ἐἰοίατη Ραϊαΐῖν δὰ ΡνΟΥβῖ18. Ῥ]απὶ βαυιῦ, τῇ ααπγ 

ϑαυμάξω τῇ ἀποκλείσει, εἴ, αασὰ ᾳυϊάοπι γαγίαθ, βεὰ οχ 

εαάεπι ἰαιθη ἀπαϊοσια Ἐχρ]Ποδηαηὶ εϑὲ, ὀλοφυρϑεὶς τοῖς 

καχοῖς Ἰεριίαν (οἵ, Μίδιι, αν. Ρ. 546. 54.) αὶ τπᾶ]Ὲ πὰς 
χοξεγαηίαν, ὡἢ 4αυτη περιέσεσϑαι τῷ βουλεύματι ριῸ περ. τοῦ 
βουλεύματος Ροβίϊτιπι Γοργίαν, αι ἰαπηθμ 4, ἀτιο ϑαρογα- 

χητι8 Δ] ετ 9, ἀδίϊνο οᾶϑιι οθυαίαν. αι ΕΥ̓͂, 124. ὀλί- 

γῷ, 46 4ῦο φμθϑυϊίαν ΗθΘΙ]μλ μη 1ι8, παι ἰδηάαιη ἴῃ ὀλίγου, 

ῬΡᾶτγιΐπι οὐ Ἰοοατι Ῥυϊβοϊδηϊὶ, 1. ΧΥ ΠῚ. ρΡ. 292. δα. ἃ. 15:8, 
6. Ρ. 7931. δ. Β88. ἃ. 1845. (θαι Ἰοοιτη ἶο 80 δα ον ας 
ῬΓΟΥΒ8 ὨΘΡ] Θοὐτ τη τα ἼΙ, 35. ἰἴὰ ῥυοῖϊα!! 8886, πὰ π6-- 

βοίγοῖ,, 40 ΤΟΥ Πα 118 ο5861)., ραγίη. οὐ Ὁ8πγ Ἰοσαθηαὶ 
(Ὀυκ. δα ΥΠ|. 85. Ὑ᾽ξ. Ρ. χ15. Μ δι. αν. Ρ. 457.) Νε- 

406 τϑοῖθ ἃ Βιοηγϑῖο ρΡ. ὅοο. γεργειθμάϊε" Ὑ μπτον ἀἰ 68, 
αποά β8ου!ρβὶϊ τῷ πλήϑει καταπλαγέντες 1Ὗ. το. ΟΕΥ, 65, 
ὙἹΙ, 54. Νδμη; καταπλήττεσϑαι εἰ ἐκπλήττεσϑαι απ δι ΟΧ 
δηδϊορία νουθὶ φοβεῖσϑαν οι ἀοσιδαίνο ᾿ὰησὶ ροϑϑαπὲ (οἵ, 

ΜΝ, το. ΥἹ, 535:.), ἰδππθὴ οἰϊατα αὐαίοηϊι8. ρϑβδῖνα δαηΐ, 
Ῥεγίθγγεβενῖ, βιυαοιανδτη ὑπό τινος θὲ ῬΓῸ ἤθο ἀδεϊν! δίχνι-- 

οἴπναπι δα ἐπ. ΟἿ, δέανΖ. Γ,ἐχ. ΧΘΠΟρΠ]Ι. 8. ἐκπυλήττειν. 
(Νοα ἰριζαν ρα νονὰ ἐπε ἐσεπ5 πα θ᾽ Βα νη δ πῸ8 αἰ Χὶξ 

Θυ. δ. τ25..2. ἀπηοῖ. 1.) ϑαρογογαμπιὶ νουθὰ τῆς ἵππου τὴν 

ὠφέλειαν τῇ τάξει ἀφελέσϑαι ὙΠ, δ... ἴὰ 4α1θ 8 ἀφαιρεῖσϑαι 
αἰ ἀοίγαπι ἀφαιρεῖν ἀρὰ Χοπορἢ. (ν16. Μαι 1}, Ονν Ρ. δδ1.) 
οομϑισποΐμηι δϑὺς τοῖς «ἐνδοῦσιν. ἀνθησσᾶσϑαιν 1, χ19., 1 

4υϊνι8, αἱ ΠῚ, δ8. ἤπ., ἡσσᾶσϑαι 5ινποίανανη. ν ΘΙ ΟΥ ΤᾺ 
ἐνδιδόναι, εἴκειν, ὑπείκειν, νικᾶσϑαι ᾿π΄ π ααθινα ἀ πη Ἄγ 

ν οἰ βδῖην νικᾶσϑαι ποιπιπατ απ οαπν 5 ἰν ὸ δέχγαϊίαν (ν18. 

ψαΐοκθη, αἀ Ηΐρροὶ. Ρ. 2.)6. 54.}5 δηίαψαα μετέχειν τῇ οἰκή- 
σει {1, χ6., απο, τιϊϑὶ 4818 1 118 δα] θϑοθμέμμη ρα ἰδὲ, αιιδ δ 

ἃ δε, αν. ρ. 485. ἀϊοία δαπῇ, τπαππὶ ΘΧΡΙ ΘΓ 6 ΠΟῺ ΡΟ8-- 

δα πι15. Βονοοδηάπηι οἰϊᾶτ 6χ 10.185 σαὶ ΠῚ, 59. Φεί- 

σασϑαι καὶ ἐπικλασϑῆναι τῇ γνώμῃ οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας. 
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1: φασσα ἰδτὴ ΑΓ ϑο 58. δά λαβύντας ΒΌΡΡΙΕΓΙῚ νο]586ι 
αὐτόν, εἱ μαδὸ ορροϑβϑιῖὲ οι] ρενηδ: Οὐ γνεΐογαϊαν αὐ- 

τόν, ὩΟ᾿ 586 001, 181 οἶκτον ψΨΟΪΟΪΣ 116 ]ΠΠ|ρὶ. 64 οἱ 
μος μἰδὰ}: οἴκτῳ σώφρονι, λαβύντας τὸν οἶκτον.“ ἴὕπαε εἰ 

ἀρραγδὲ Ἰρποίμν ἔμ 5586, αγϑεοοϑθ ΡιῸ φείσασϑαι οἴκτῳ νοὶ 
φείσασϑαι οἶκτον λαβύντας ἀἴσοτα ρο88ε φείσασθαι οἴκτῳ λα- 
βόντας. ϑορῖὶι. ΕἸεοῖν. ν. 47. ἴἌγγελλε ὅρκῳ προςτιϑείς. 
ΟΥ Ενέαρα!. δὰ Απηρ. ν. 25. δά, τη]. οἱ ἢ08 δὶ Χβηορῃ. 

Οντορ. 11, 5,17. 1, 1, 4άο. Νεαὰα Ηϊπο δἸθμα σευῦρα 

ΤΠυο. Ὗ, 156. ᾿Επιϑυμία τῶν ἀνδρῶν κομίσασϑαι. ΡὈῬΪαΐ. 

Οὐἴοι. τ4. Οὐδ᾽ ἐπιϑυμία σε ἄλλης πύλεως οὐδ᾽ ἄλλων νόμων 
ἔλαβεν εἰδέναι. Ογτορ. Υ, 2. ὅ1. Οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφα- 

λεστέραν οὐδὲ μίαν πορείαν ἡμῖν τῆς πρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα πο- 

ρείας ἱέναι. 1. 6, 55. Σὺν τοιούτω ἔϑει ἐϑισϑέντες, υἱοὶ 
να. ποί. 

(ἀρ. ΧΙ, .0) ““εεμδαΐξϊνὲ Ὀδὰδ ῬΤῸ 4}118 οδδβῖθιιβ, 

᾿ς « Ποοτιδαξίνιενε, αὐ ὉἸο ἰοοο δοαυτίθχ, χιογεϊμαΐξρὲ 

ἐπϑέαι 8588 τποηῃαιΐ 11, 26. Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πό- 
λεμον μὴ γένηταί τε πολὺς, καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεϑα, ἀρ- 

΄ ᾿ ἘΦ΄, εὐ ΠῚ -" ἘΠ ΑΒ 4, 7 δ' ᾿ 

κείτω μὲν υμῖν καὶ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα 

οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον. 564 πο Ἰοσυμ τεςίο ἐχ- 
Ρἰϊσαῖ Μδε. αν, 0. δ86. ποῖ. τ. ᾿Γδοεῖηὰβ βἰγαοίηχας, 

“0 4}68. δὲ οἶδά σε, οἷος εἶ. --- ὃν ἄρτι κίνδυνον ἐκεῖϑεν προ- 
Ἂ- 2 μ᾿ ι δ᾽ ο» , . , “", ΄ 

εἶπον, οὔκ ἂν διὰ μακροῦ ὑμῖν ἐπιπέσοι. ἰἰδπι τίνα οἴεσϑε ἣν 

τινα οὔ. ΘεΕα ὙΠΙ, 88, Τροφὴν δὲ ταῖς ναυσὶ ταῖς νῦν πα- 
ρούσαις Τισσαφέρνην παρέχειν κατὰ τὼ ξυγκείμενα, μέχρι ἂν α 

νῆες αἵ βασιλέως ἔλϑωσι. ἀακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμ- 
Ὡ , ν - 2 -" - 

μάχους, ἐπὴν αἵ βασιλέῳς νῆες ἀφίκωνται, τὰς ξαυτῶν ναῦς 

ἣν βούλωνται τρέφειν, ἐφ᾽ ξαυτοῖς εἶναι, δογ!ρίον 1μϊἶο νο- 
1μ1ι σοηεϊπαδνΡα βἰυποἰ ΓΘ, 48 ἴῃ ῥτϊοσὶ τθιηθργο 8815 
Θβί, 8664] ροβίθα 86 αἰΐϑιῃ γα 511. " 
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Οὐαὶ ἀαΐοπι Οὐᾶθοὶ ἐμ ίητέδνο δέίαην δὲ, τοδὶ τ ο»1- 

ἐΐριι5. νεῖ εἰαἐΐνιι5 ργαφοθαϊέ, ἀοοιδαΐξίνμην ραγἐοιρίογιισιι 
Ῥοδδίην ὠὐϊιιρογ (δίαιι. αν. Ρ. γ71.)., οἴἴαπι 60 8806 

ἀηηοίανα Ρἰδουῖ β0Πο]]188ι15. δῖ. 1, 4ο. “Ορῶ δὲ καὶ νῦν 

ὅμοια καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα.. μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπει- 
ϑομένους ὑμῶν δικαιῶ, τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἣν ἄρα τι καὶ σφαλ- 

λώμεϑα, βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταπτοῖς 

εἴσϑαι 80 }Π0] 518. 50 1011, Ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας ἀντὶ τοῦ ἢ 
μηδὲ κατορϑούντων. ὅ64 1, 62. φιμαηηϊίδια μὲ. 86 Ῥεπο 16 - 

δια: Ἦν ἡ γνώμη τοῦ ᾿Αριστέως, τὸ μὲν μεϑ᾽ ξαυτοῦ στρατό- 
πεδον ἔχοντα ἐν τῷ ἰσϑμῶ ἐπιτηρεῖν τοὺς ᾿Δϑηναίους,. ἰδτηοῃ 

αι (885. ΑῸρ. οἱ 4}}} οοά!οθ5 ἔχοντι δα Εἰ θαηξ, ἔογίδϑ- 

515. Βοο αἱ 150] ΘΠ 115. ΡΥ δοξε θη πι, Πα τοῦ ᾿ἀριστέως 

αἵ βϑῆϑαμι 5 σαϊῇοει τῷ «ἀριστεῖ. ἘΣΧΘΠπιρία δοοιαδὰ εἶν] (8-- 

ἐἶνο Βα θΊδοῦ! μαρεὶ Π .Κ. δά, ΤΥ, 2. 80. ΕΕὝΤῚ, δὶς οἱ δὶς 

εἴδη πάσχοντας ΘχρἢΠοαπέρηι ], χ.. πᾶτθ μαμὰ 5ρον- 
δία δ᾽ ψαοὶ οοάϊοιϊπι βου ρίατα αὐτοῖς ΡΥῸ αὐτούς ὙΠ, 
8. Καὶ ἔδοξε πρῶτον ἐς Χίον αὐτοῖς πλεῖν ἄρχοντα ἔχοντας 

Χαλκιδέας. Νέἕὼο ταπϊίαπαι ἀἰδυαμὶ νεῦρα ΗΠ, 56. Καὶ τὸν 

πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμφορον εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦ- 

σαι, ὉὈΪ οομίνα 5. Πμο αβἴθιι , ἀϊσοπίθαι, Σχῆμά ἐστιν», ὠντὶ 

τοῦ παντὶ τῷ ὁμίλῳ, τοῖα ἀϊθρυίαν! ΘΚ. 

ΑἸΠΡΙ ἐοέμην εἰ ραγέδϑ. τὰ θοάθην οαϑὶε ῬοΟΠιιηΐαν, 

πθηι Ογαδοαθ Ππηρτιδθ τιϑυιαι ἰδ αἰ] ἀ6 πομὨδίϊνο ἃρο- 

θαῖαν, Π]αϑἰνανίναθβ. ΠΠ,. 95. Σιτάλκης --- ἐστράτευσεν ἐπὲ 

Περδίκκαν --- δύο ὑποσχέσεις, τὴν μὲν. βουλόμενος ἀναπρᾶξαι, 

τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. ὍΡΙ ΡΓδοροβίιίο διά, 4886 ἐμ 66} -- 

«ἰοιῖ 5 αηΐς δύο αὐ αν, οανὰ ΠΡ 15 ρα σοπάδ, 5680), 

Β45. ᾿Αντὶ γενικῆς ἡ αἰτιατικὴ, ᾿Αἀττικῶς. σημείωσαν παρύμοιίον 
τὸ Δύο μὲν σκόπελοι, ὁ μὲν οὐρανόν. 

ὍΡΙ᾽ ἀὐΐθηι ἀοομδαξίνος ρατγἐϊοίρίοτμπ ργὸ ρεπενβ 
αδοϊιίϊς νεἱ ἀαἐϊνῖα αἱείοα ρυϊαπὶ, αἰϊαοιϊθβ ν οῦθα πὸπ 
γϑοῖθ μι] θχούαηὶ. [τὰ ΓΝ, τοῦ. Πυνϑανόμενοι ἐν ὀλιγω- 

ρίᾳ ἐποιοῦντο ὡς, ὅταν ἐξέλϑωσιν., ἢ οὐχ ὑπομενοῦντας σφᾶς, 

7) δαδίως ληψώύμενοι βίᾳ, Ὁὶ ϑομοίαϑια οι} 1: ἐνήλλακτῳ ἀντὶ 
τοῦ 
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τοῦ οὐχ ὑπομενούντων, ἀοοιιϑαξίντιθ ὑπομενοῦντας 50. αὐτούς 
Ῥεπάεϊ εχ ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο. Τπθρίϊα8 οὔατα Ὗ, 7. Οὐ 
βουλόμενος αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καϑημένους βαρύνεσϑαι, 
ἀναλαβὼν ἦγε Ἰάδτα 50 Πο] δῖα θη Παρ θη καϑημένους ΡΓῸ κα- 
ϑημένων βἰαϊαίὶ, 40 βἰυποίανα ἰ8ΠΔὶ ἤπηῸ ᾿πϑοΐθη8. δἰ δ} 

δὐυδαοίον ἤογεῖ. Ρ]υνα 66 ἰβ. νεγθὶβ τη τα 8} ῬΑΓΊΟΙ- 

Η 15 ρτὸ [πῆ π1ἰν15 Ροϑ [15 ἀἰσεπίαν. Ασομδβαῖϊνο ρδγ 1 ρ 1], 
τὶ ΟΧ 511Ώ1}} ΠΟΛΎ ΥῚ πιϑιῖ Ἰᾶ πὶ ΘΟ] 1 εὶ ροίεϑι, ἈΕῚ εἰϊαιτὶ 

101 Πἰοεῖ, ὉΔῚ δαριθοΐανα ραγεϊοὶριὶ οορῖθ ἐκ ραγὶθ ἰπθϑῖ ἴῃ 

Β δοίο ρυ πανὶ νυ θὶ νὰ] νἹοίϑϑί μα. ΕΥ̓, αἰὃ. ᾿Εχκλησίαν 

ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασϑαι ᾿άϑη- 

γαίους. ΑἸΐφαο πιοίο ἢπο οἐϊαπὶ ρου πθ πὶ στρα μέλλοντας 

πέλαγος περχιώσασϑαι ἵ, 1ο0., ὍὉ1 νά, ποῖ. Ἀδνογα δαίοια 

δοοπϑαΐνιι8 ΡαγΈΟΙρΡΙϊ Δ] πο 65 ΡΓῸ 4110 οᾶδιι Ἰοσιταν, ἈΡ1 
Ραυιίουϊα. ὡς 111 ἀὐάϊία 6ϑὲ - αὐ πῦμο 6 δίδει. τ. Ρ. 829. 

54. οοτπϑίαξ ᾿πίϑν νῖτοβ ἀοοίοβ. Ἐὶ Τμπογ ἀ146 ἄπο μπο ρεν- 
εἰπδπὲ Ἰοοὶ ναυὶθ ἰθηίΐαι!, ὙΠ1Ι, 66, ᾿Αλλήλοις γὰρ ἅπαντες 
ὑπόπτως προςήεσαν, ὡς μετέχοντά τινα τῶν γιγνομένων ΕΕὟΙ, 
άρ. Καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγγελιῶν ὡς προαισϑανομένους καὶ μὴ 
ἐπιτρέψοντας (50. ἡμᾶς, αιοὰ ἠδ ἴῃ ἢδο βἰυποίαχϑ ΟΠ.188 1 1 

ΤΡ 8, ν146 Χθπορῃ. Ογτορ. 1, ά, 51.) ἀπαλλάγητε (τι 16 
νυΐρο ἀπαλλαγῆτε.). Δαά. 6οε}}. Αοἴί. Μοπδοο. 11. 5. Ρ. 
532. 54., 48] τεεῖε ἐπιθπαιὶ Ἰοομτη 1, 51. Νοίαδηα νεγο 

νεῦρα Π|, 8585, Προκατηγοοίας τε ἡμῶν οὐ προγεγενημένης, 

τό τὲ ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ἴπ 4αῖριι8 ἀημδ]ορίαπι νυ θοΥ τι 
ἐπ ρου βοηϑ πὶ θα 5 Ἰαδῖο (ν]α. Μαι ἢ, Οὐ. Ρ. 8521: 54.) 
οχίθμαϊ Τμαον 465. Ια 65 Ἔχ ρ ἢ] οδίομεβ ραιπιηΐαν νον- 
Ῥὰ 1, 1.24, 'Ὡς οὐκέτι ἐνδέχεταν περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη 

βλάπτεσθαι, τοὺς δ᾽, εἰ γνωσϑησύμεϑα ξυνελϑόντες μὲν, ἀμύ- 
γεσϑαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν. ὍΡι 
81 ψϑυὰ δἱξ βομιοϊαδίαβ Ἰηἰογργείαϊίο, οχ α1ἃ περιμένοντας 

ΡΤῸ περιμενόντων ἡμῶν Ῥοδίξιι πα 68ὲ, δουιρίον ᾿ἰτο νυ πα 

ἐᾷν ἀάάογα νο] 856, βεἀ ἐδἰπάθ ογδίϊουιθπι παπΐδ886 Ἔχ 8.1-- 

γχαϑ 15 δϑῖ. ΑἸ ἰδπιθη περιμένοντας ΡΓῸ περιμένειν 8ἃ6ο]- 

Ρίαπε, οἱ βᾶπθ Του 69 πηϊγ18 πο 18. ῬΑΡ ΪΟΙρΙο αἰ’ 
Τηἠπογεῖ. 7. Ι 
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Ρτο 1 Βη1ἶνὸ 7, τι}, Τ᾿ Γρα νἀ θ ίτητ8. Ῥοβϑιῦ ἀθηίαπε οἰΐαπα 
περιμένοντας δἰ Ῥοιϊδεαϊα8 ΘΟΧΆΠΠΑ 6. 8060108 ΤΘίθυυὶ, αἴ 

δῖ ἐχϑρεοξαμέοε νϑϑέγιι) ατοκτἐϊει. Νίϊνυιβ σεσο δοοιιβᾶ-- 

ἔνα ΥΙ, 15. Καὶ δημοσίᾳ πράτιστα διαϑέντα τὰ τοῦ πολέμου 
ἰδίᾳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχϑεσϑέντες, ἈΌῚ ρᾶεπα 

ἜἌΘΟΑ586 νἹ δἰ γ ΒΟΥΌῚ διαϑέντι οαπὶ οοα. Η. ; πᾶπὶ διαϑέντι 

--- τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ 6ΘΧ τποτα ΟΥδεσοσαη αἀἰοίαπι 68-- 
86εϊ. δά. δή Χεηορῆ. ὐτορ. 1, 5, το. 

Ἐκ νογθὶς αὐϊθιη, μας αρμεί αἰϊος δου ρίοτες σε- 
γέλοια τορι, α ΤΠπμογαϊαθ αμέθην οἵου αοοιιδαξῖρο 
οογετωνοέα ρευξαγέμ", ἸΠΥΡΓΙ 8. ΘΟ ΠΠΘοΡδίΙοτ6 ἐπα ἰρϑῃ!, 
ἡγεῖσϑανι εἰ ἐξηγεῖσϑαι, μετέχειν οἱ νεῦρα οορῃδίο, 
δεῖσϑαι, ἀδηΐᾳαο φείδεσϑαι. Εἰ ἡγεῖσϑαν αὐϊάθηα δοοιι- 
ϑαἰϊν αὯ1 5101 δάβοίϑοαῦθ, ἀεπη ϑ χα] ΠΟ Ροΐοδί. Νδιη 

αυσηι ἴῃ νΘΥ 18 Οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φύρου τοὺς ξυμμάχους 
ἡγοῦντο!, 1). Ἐπαγγδίου ασάθοι8, απ θπη 864] ἔτι" ΜΔ {1}. 
Οτν. Ρ. 462., δεἰρίοβδία Ἰπν θη μτὸ ξυμμόχων, ἴάτὴ Ρυ]- 

ἄδηα «ἀοεπενπηΐ νἱν} ἀο0.1, δοοιδϑαιϊναπιὶ 101 ῬΘμά θυ 6χ 

ἔχοντες. Ἠογθμπ 5ἰμη}}1ἃ νευρὰ 1, γ6. Τὰς ἐν τῇ Πελοπον- 
νήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσϑε, 

τ] ϑίορμαπαβ: ,Η 10 ς ̓ πααϊ!.,, ἐξηγεῖσϑε νἸΔΘΥῚ Ροϑ8ἰὲ δο-- 

οπβαϊϊνο ᾿πποῖαι: 8568 δ καταστησάμενοι ἔεγῖαν,, τιὶ ροβὶ 

ἐξηγεῖσϑε δα ραια ἰδία αὐτῶν. “ ΝΘο τ] πιῇ οἰ ϑηβίομθαι μ8-- 
Ῥεωΐ νϑυρα ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοὺς ξυμμάχους, ὉῚ ἅ εδὲ 

ἐπι. φιυῖδιι8., 6Χ Δηϑ] ρα ψογθοχ χρῆσϑαί τινί τι εἰ οἰτηϊ- 

τιατα Μαιιἢ. αν. Ρ. 664. ϑυρεγδαμπε ἀπο βἰγιοίαγαθ Ηϊς 

δχαιηϊπδηᾶδε δχθρία, ἴ, σι. Τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσϑε 

μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσϑαι ἢ οἵ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν, ΘΕ ὟἹ, 85. 
Καὶ γὰρ τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους, ὡς ἕκαστοι χρήσιμοι, ἐξηγούμε- 

ϑα, Χίους μὲν καὶ Μηϑυμναίους νεῶν παροχῇ αὐτονύμους, 

τοὺς δὲ πολλοὺς χρημάτων βιαιότερον φορᾷ. [π ῬΥΓΟΤῚ]ΟΟΟ πηδν"- 

90 ϑίθρῃ. μαρδὶ φυΐάθιι τῆς Πελοποννήσου, αιδιη βόνὶρία- 

τᾶτα ϑιθρῃϑηιι8 1ρ86 ΔπιρΙθοϊοημδπι οαηδαῖ, 8664 ἴων} 85 

ὁοαϊοῖ 8 οἱ οηγϑῖο Ηδ]ο. ἴῃ νϑυθὶ8 δπίθιῃ 1, ΥἹ, Ρ]ι-- 

γἱπαὶ εἰ οριϊπιὶ οοὐά. (( 685. Ατρ, Βα], Ἀθρ. 4}}.}) ὀχ αι ροπὶ 
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τοῖς ἐκεῖ ξυμμάχοις. Οὐδπὶ δουρί ασαπι 1460 φυϊ6}1 νιοὶ 
ΒυκΚογὰβ, 4αϊα βίδίϊηι βϑαπδηίον δΟΟΏΒα ν Χίους, Μη- 

ϑυμναίους 41}1.: πο58 ἰδιηθη, 486 νϑρθᾶ οἵἹπὶ αἰγοααθ ἀμο-- 

ΤΠ ΟΑΒΠΏ ΘΟ δἰ]. δα δἰϊα πὶ Δ 05 Δα α1ἴο5 Π8- 

Βδγθ, ρυδεοθάδεηίε οαρὶΐθ, δὶ ἀ8 ρθη ῖνο αἸβρα αραΐαγ, 

ἐχθρὸ νουθὶ ὑπακούειν ἀἸἀἸοίπιπ8, πα παίδιη 16] θη θη ἃ 
ἴῃ ππθαϊο ᾿πίθιροϑιία τὶ Πδο8 δχοῦϑαὶ. ἰὐϊοαπαμθ 6δβὶ, 
ἄμμο παρεμλβ ν ΡΡῚ ἐξηγεῖσϑαι 5:5 Ϊ ΠοαιΊοπ 6 αἰμοθγιεὶ 8. ἐηι-- 

Ρεγαπάϊδ φασι δοοσιιϑαῖνο ᾿πμοὶ Ἔχ θη ρα. Νϑ 400 πιϊ-- 
Ὧ18. 4118. ῬυΊονα οἵη Πῖομ, ΗΑ]. ρ. δοὅ. πον ρυδίθι Ὁ προ- 
ἄγειν ἔξω τὴν Πελοπόννησον ἡγουμένους αὐτῆς, ἱπιρθα!ϊ τ6- 

Ἰι4ατι5. νΟΡΡῚ ἐξηγεῖσθαι ἀριιὰ ποδία τι δου ρ ΟΡ ΘΙ τ18118,) ΕΣ 

αυο οἰμ8 εἰ β8ἰπιρ}1ο18 ἡγεῖσθαι ἔδοτε Θδ μα θη} νῚΠη 6886 1η{6]- 

Ἰισίπιι5, Ὑ14, 11, 66. Π|, 95. Νεβαᾷὰθ μαᾶθὸ βἔγποίασα ρ60-- 
οαὺ νε ὶ οομίγα Δ Δ] οσίαπιὶ ψ6] οοῃΐνα τι811Π| δ ει 5. ΤῈ ΠῚ 

1Π1απὶ οι ρν θα πὶ νευθα κρατεῖν (τινός δὲ τινὰ), ἄγειν, ἐξά- 
γειν, πο 486 40 ΑΡτθβοιῖο ὨΙΠ ποῖα, Ἑππογ α(, ρΡ. 642. 
«πποίαία 51, Ὁ] ΒΟΥΙ1Σ νὴ" ἀοοίαθ: .. ανία παι οἄϑ 
εἰάεια γευθο ἡπηχὶῖ Ργοοορ. ἃρ. ϑαῖ, ν. ᾿Ιωάννης ὁ Τύραν, 

εἱ Τθορῃ. ΟΠ γόοποστ. Ρ. 159. Β. Σαλομὼν μετρίως τὸν λαὸν 
ἐξηγεῖτο. Δα ἀ. Μδπιποη. ἀρ. Ῥ]ιοί. Β1Ρ]. ρ. σιϑ.“ ῬαΡΙΐον 
ἀυθιϊδίοπα οαρθηΐ νεῦρα μετέχειν, μέτεστι Εἴ 51Π21}18, 4π86 

ΠΘΟΘΒΘΘΓΙΟ ϑοοιιϑαῖν μη οἱ ΠΟΙ Δ ΙΨ τη. 5101 δα σμηΐ, 

ἈΡῚ ραν 18 ποῖϊο, 4τ|86. σϑῃϊενο 1παἀ᾽οαῖτ", ΠΟΠΉ]Π6 μέρος 

5: παν 6 ν 6] ἀἰβουὶθ δ 410 νῈ] ρδν 6] ]Π]ρϑῖη δα ρΡὈ]Θη60 Ἰᾶη 

δἰσοϊβοαίαν. ὙΙ, 40. Τὺ τῆς πόλεως ξύμπασι χοινὸν αὔξετε 

ἡγησάμενοι τοῦτο μὲν ἂν καὶ ἴσον καὶ πλέον οἵ ἀγαϑοὶ ὑμῶν 
ἥπερ τὸ τῆς πύλεως πλῆϑος μετασχεῖν. 1 φῬαϊεὶ, τούτου 

αὐ]άθπι, 866 ποῖ ἴσου εἰ πλέονος, ΗΪδὶ (41118 56 51 Ρ6.- 

ψεγὶϊ ν]ῦ, ἀἰοὶ Ρω8886. Ααα. Μίδι ἢ. αν. ρΡ. ἀδέ. ποῖ. ι. 2. 
Τοῦτο Ἰρϑιατὰ ἀαΐδηι 88115 ἀεξθητΐαν δἰ θὰ ΡΥ ΠΟΙ] 111} 
ὨΘ  ]Π18. σΘη θυ 8, 4ααῖὰ ἰεισιὶ Μαίίῃ. αν. Ρ. 565. ποί. 5:, 

εἰ ἁμπδίορσία ρμγ βίην κοινωνῶ σοι τοῦτο, κοινωνῶ σοι οὐ- 
δὲν. ϑεα ὙΠ], 8, Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας ὑπὲρ τοῦ Φαρ- 

ψαβάζου οὐκ ἐκοινωνοῦντο τὸν στόλον ἐς σὴν Χίον, αὑτηὶ 
Μ᾽ ο 



152 ΠπΠ. ΒΚ ΕἙΤΟΟΌΤΙΟΝΙΕ ΤΗΘΟΥΘΙΌΙ5. 

ποῆὰθ πᾶθο γαϊϊο ναϊθαὶ, εἰ ραϑβ σαχμα ψ6] τη} ν Ἔα Ὁ 

κοινωνεῖν ᾿ἴΠ5016 8 ἢϊ, ἐκοινοῦντο οἿπὶ Οτ. ἃ Ὀγ. π|. ἔ᾿, (ἴπ 

ᾳὰο ἐκωινοῦντο τερουὶ ἐμ) Β88. δου θαπάπηι νἀ». Ναὶ 

ἐχοινοῦντο τὸν στύλον ἴϊὰ ἀϊοὶ ροϊδϑὶ αἱ ἐπιστεύοντο 8. ἐπε- 

τρέποντο τὴν τῆς πόλεως φυλακήν. ΜΑΙ}. 1. 1, Ρ. 580, Δεῖ-, 

σϑαι ΡοΥΤῸ ἴῃ νυ. Ὗ. 56. Τὸ μέντοι Πάνακτον ἐδέοντο Βο:-" 

ωὡτοὺς ὅπως μεταδώσουσι “ακεδαιμονίους νΘΡΌΙ αἰτεῖν 5ῖἴτ-- 

οἴυχαπι μαρεῖ, Φείδεσθαι ἀδμΐαιθ οὐτ ἑσοιδαῖνο Θ0Π-- 

᾿αποϊαπι 6586 Ὡθρδιη 8, ααππὶ ΠΙ, γά. ᾿Ἐμπιπρᾶσι τὰς οἷ- 
κίας, τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς, καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ 
ἡ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας Ὡοχπίηᾶ 

οἰκείας εἰ ἀλλοτρίας οἰϊατπι ργὸ ρθη τῖν!β Πα ΘΥῚ ρῥοβϑιαὶ (,516-- 

οι 516 υεάθυ δἰ δἰρθιαῈ8. ΠΟΟ οἷ ἔτομιίο8. νϑύβοίο- 

πθη 4), αἱ 15. 90. Ἰορίμα 8 φειδόμενον οὔτε ἰδίου οὔτε δημο- 

σίου οἰκοδομήματος. Αἀά6 486 ἀ6 81 5 αν 18 ργὸ ρἰα- 

Τ8}} οἂρ. Υ11. αἀἰδριυίαία δαηϊ. 
Τλαΐνιινν ΡΓο ἀοοιδαΐνο ξαθυπϊ 4Ὧ1 1 15 Ἔχϑρε- 

οἰατθηῦ: Ὀυϊπιαμα ἐπ αἰοϊΐοηα προςκαϑέξζεσϑαι τὴν πόλιν, 
4086 γ6} ἰῃν)ο ϑίθρμδπο 6 1ἰρτῖβ σθρομεμᾶδ], 56., 568 

58 115 ἀεἔεηβα ἂρ ΑΡυθβοῖι. ἰὼ ΠΊ]αοο. ΤΒτιοο. δα. }. 1. ΝΥ ε88. 

αα Ὀϊοά. 81ς, τ. 1. φΡ. δ02. εἰ ψαϊοκεη. δα Ἡθγοάοί. 1. Υ. Ρ. 
480. Μαρὶ5 οὔεμπϑίομὶ βιηΐ νεῦρα ΠῚ, 88, μηδένα ὄχλον ᾿ 4ϑη- 
γναῖοι ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν, ὉΡ1Ὶ νοΥΡοχ 
φεύγειν εἰ ἀποδιδράσκειν βἰσποἰαγαγα ἱπα αϊι8. δϑὲ δου] ρ οῦ, 
αὐ ἴῃ ὑπεξέρχεσϑαι ΠΠ1, 54. Τάδτ νευρὰ οαπι ἐπὶ οοτηρο- 

δῖα δ αοίϊθα οὕτα ἀοσιϑαῖλνο οομϊαπχὶϊ. ΝΙΒΠ ααϊάοαι 
ΡιοΡ αὶ Ἰοοι8 ὙἹΙ, 92. Ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ ἀδίκους ἀπολέξας 

μὴ ἐπίῃ οἱ ΤΥ, ο6. ἐπίεσαν Ἔχ ϊθαπάαμα, 864 οουίμμα Υ, 
110. “Ὅσους μὴ Βρασίδας ἐπῆλϑε, εἰ ἐπιστρατεύειν τινά ἸΥ͂, 
92. Αἀά. Εἰδοιι. Οοπιμπιοπὶ. δὰ Ουτορ, Ρ. 880. Ροιβοῃ. δὰ 
ῬΠοθη. Ρ. 267. οἱ Μαῖι. ὅτ. Ρ. 582. ποῖ.» τάδ μᾶΠ0 δἰυα- 
οἰἴαγαμα ΠΟ ῬΓΡΟΡΥΪΔ ΠῚ 6886 ἩΒυοΥ αἰαὶ ᾿πι 6} ΠΡ 68. Οὐ θα 

γϑθάοιάα οὐδὲ δἰίατα ΕΥ̓, ὅο., υδὶ ναΐϊρο ἱπν 5. 118.}8 
ΟΡ ἰπη8 ἐπιστρατεύειν οχα ἀαἰΐνο οοπίυ πρίειν, απο] 56 η88 

Ὁ Ἰίθιο ἀἰοσεθ, ρεγρεγαπι (υἱά, 1, 1ογ. ΠῚ, 54.) 1δὲ 



1. ΠῚ ἙΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5. γ5 

οἰαϊαῖ Κἰδίομδκου. Ρααβ δὐΐατι εἰσ σομηπιοπιουδηΐ ἀρέ- 

σχειν τινά 1, 128., ὑδὶ νϑγδ βομο δία, ᾿Αττικὴ καὶ ἀρχαία 

ἡ φράσις. Μιὰ. Μδιιἢ. ΟΥ. Ρ. 512. 884 Ἰάεπι βομο δία 

ὙΠΙ,.2. Τό γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος οἷοί τ᾽ ἔσονται περιγενέσϑαν 86- 

οὐδαϊνοβ τό γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος τιᾶῖδ Ῥγὸ ἀδιϊνὶ5 τῷ ἐπιόντι 

ϑέρει Ῥοδίίοϑ ἀἰοῖΣ, ἀααπα ΤἬμοΥ ἀ[465 δἰσηϊῇοδι, 50 0108 6 

Ἰιοο φαϊάεπν ΑἸ θηβί ρα 5 το! ατιῖϑ ΘΟ Θ 58.588 [λόγον ΘὨΪῚ; 

4πο νη]σοὸ δα παν, εὐ πὰ απὸ μια] πὶ 886 ἰουααθηΐ ὙἹΙ 

ἐἰοοί!, δχ δυοϊουιίαίο (855, Δπρ. ἀεἰοπεξ μη 651}, 608 ΡΕΤ' 

Ἰηβθα πο θη} δοϑία 6 1 8 ρον δ 1165 ἕο τα 5. Ῥ6]Παπὶ δαδίεπία- 

γ09. (Μαίιι. αν. ρ. ὅ85. ὙΠίθυβο. αν. ξ. 269.) Ἴδοο- 

Π188 πρόφασιν Ὗ], 55. οἱ 4110], 46 4πο νἱά, ΠῈΚ. δα Ὗ, ὅο. 

ϑρᾷ ποίαϊα αἰσπα νεῦρα ὟΙ, 11, Σικελιῶται δ᾽ ἄν μοι δο- 

χοῦσιν, ὥς γε νῦν ἔχουσι, καὶ ἔτ᾽ ἂν ἧσσον δεινοὶ ἡμῖν γε- 

νέσϑαι, εἰ ἄρξειαν αὐτῶν Συρακόσιοι. ὅπερ οἵ ᾿Εγεσταῖον υά- 

λιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσι, 4 εδὲ ὅπερ ἐκφοβήσοντες ἡμᾶς λέγου- 

σιν οἵ Ἐγεσταῖοι, 4] ῬΥΔΟΘΏΔΗ8 56η81:18 δϑὶ, 46 0 Ἰηΐγα 

εαρ. ΧΧΙΙ. ρίυγα. Ουδηηθδπι ἸἸσϑὲ δἰ]δ πὶ Ρτονόοῦνα δὰ 

εἃ, 4086 «ἃ ΤΠ ΐθχβοι, αν. Οὺ. δ. 267. 4. ἀἰβρυῖϊαία δα ηΐ. 

Τέεο ἐεπίαμα ἰρίτπαν Παθο ΕΥ̓, 125. Οἱ μὲν Μακεδύνες καὶ 

τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων εὐϑὺς φοβηϑέντες, ὅπερ φιλεῖ με- 

γάλα στρατόπεδα ἀσαφῶς ἐκπλήγνυσϑαι, ἡτιδααυδιη [δ ἸΠ]Πανε 

βου ρβευῖβ ὥςπερ, ἰάψιια. ΔἸ. τποάο οομῆνπιθα ἰοοο Τί, 

80. “Οἷον φιλεῖ καὶ πᾶσιν στρατοπέδοις, μάλιστα δὲ τοῖς με- 

γίστοις, φύβος καὶ δείματα ἐγγίγνεσϑαι. 884 νυ]ξαίαπι ἰπ͵6π-- 

ἴὰν νεῦθὰα ὙἹ, 55. “Ὅπερ καὶ ᾿4ϑηναῖον αὐτοὶ οὗτοι, τοῦ 

Μήδου παρὰ λύγον πολλὰ σφαλέντος, ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ὡς ἐπὶ 

᾿Αἀϑήνας ἤει, ηὐξήϑησαν. ἴῃ υἰγοχαθ δπΐπι ἰοοο σοηθραὶς 

γευθαπι ἐχρογίεπαϊ, παϑεῖν 560 ποιεῖν (Υ̓, 70. ἽΟπερ φι- 

λεῖ τὰ μεγάλα στρατόπεδα ποιεῖν), οτηΐδδιια, δὲ [ἃ Ἰρϑαιη, 

«ποά ἐχρϑυϊαπέιν γααρηΐ Ἔχθγοῖ [8 δὲ Ἔχρογὶϊ σππΐ ΑἸΠ6- 

μΐθπβο8, πο ριορυῖϊθ ΡῈΣ δροχορθϑὶη δἀάθηάμαμῃ δχδΐ 

(4 αυα νἱα. ᾿πῆν8), [δι ! πη οἰ ῖτι8 5 ΡΙ Ποδία μι δϑὲ, τΐ 

ΔἸΡῚ δἰΐαπη συμβαίνειν γε] γίγνεσθαι ροϑβὶ φιλεῖ ἀεε8:. Ια, 

Τὰ}. Βο9. ἘΠ. Οὐ. Ρ. 655, Αἰφιο μδοίθῃμι5. σοπέθυν 



χϑά 1. ΠΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΠΕΘΥΠΙΠΊΘ. 

ΟῚ ΘΕ ΒΘΙ ΟΡ τ18 εἰϊα ροβϑαπὲ ψ γῦα 1], 40. ὃ τοῖς ἀλ- 
λοις ἀμαϑία μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει, ὉΠῚ ΟΥ̓ 1558 

δΘ ρα δομί δ ἰα τοὐναντίον γίγνεται δἰαἰην ταῖϊο, ααᾶ οοη-- 

ἐγαυ τι π ρα 8]105 οι παρθαὶ, ἀθβου αν. [π ΠῚ5 

ἴδπγθῖι ΠΟ] 1 πη Θ 6 ΠῚ ψΘηϊαΐ 6 ΡΤῸ δοοτιϑαῖνο Πα ΡΘ ΓΘ 

δίααθ ΡῈν ἀδιίνιιι ἐχρϊοαγα. Οὐοά Ταγϑι5 Ταοίαχῃ Ὗ', 9: 

Καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει, ἃ τὸν πολέμιον 

μάλιστ ἄν τις ἀπατήσας, τοὺς φίλους. μέγιστ ἂν ὠφελήσειεν, 

4886 βϑοᾳααααΐαν" ἀηδ]οσίαπι Ἰοσα 018 ἡ ἀδικία, ἣν ἠδίκη- 
σαν αὐτόν εἰ 51] πτὰ (ΜΙ διι ἢ. αν. Ρ. 566. 54.), Ὠἶδὶ βἔσγιι- 

οἴπγϑιη πα ταΐϑπι Τα ἸσανΘ γπ δ] ππη5 ῬγῸ ἃ τὸν μὲν πολέ- 

μὸν μάλιατ ἂν ἀπατήσειε, τοὺς δὲ φίλους μέγιστ ἂν ὠφελή- 

σειξ. δῖα 56] θην 81 δᾶπα δϑαηΐ νεῦρα Ὗ, τοῦ. Τῆς δὲ ἐς 

“Μακεδαιμονίους δόξης, ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηϑήσειν ὑμῖν 
πιστεύετε αὐτοὺς, μακαρίσαντες ὑμῶν τὸ ἀπειρόκακον, οὐ ἕη- 

λοῦμεν τὸ ἄφρον, βουίρίον αὐτούς 1110 ΟΠ ε τα ψ ] 586, 

8641 φαστη 5ρεηὺ εἷδ ΠΤ, αοεεαδτηογῖίς οοποθρέαημ ατοπτέϊο 
“Μεοίτιθ [ον αὐάδοῖον ἀϊοὶ ᾿η 6] χιββοὶ, ροβίθα δ 141856 
᾿μαἸοα 5 68. ὙΠ 

Ηδδο ομητῖα, ἄπαε 46 σαϑῖ θη 5 ἀἰοῖα δυτὶ., 81 σΟ]Ρ]6-- 
Οὔ πηαν, ἴδ 0116 ραΐεὶ, 51 εχοιριαμΐαν θᾶ, απ86 δαΐ σοΥ- 

τρία, δ} τπ8]6 1 6 !]δοῖα δι ηΐ, ἨΐΪΠ1] ΒΌρΡοΓθ886, αποά 
ΟΠ ΨψῈ] σου] 1115 οπγ μι ΠΡ ΑΓ πι ̓ ΘρΊθι5, ν 6] 8πα- 

Ἰορία Οτγαβθοὶ βϑυ 5 εἰΐαϊαν, δίψα ἴα δἰϊαπὶ Α 4}118 

Ονδθοὶβ βου ριον θαβ ἀὰϊ δου ρίαχῃ 51} δα ξ ΒΟΥΡῚ σοί Ρο- 
ἱπουῖῖ. ᾿ 

Οάρ. ΧΙΙ. ἘπΆ]]αρα δὴ πιοάοντισι. 

Τάἄδηι ἰαδϊοίαι Γεγοπάππι 60} 46. πο 8. δὲ τἰθπηρου]- 

Βὰδ, αὐ φιονῃγη ρογτ αἰ οπθῖα ἃ ΤΠ μον ἀἴ46 ἔαοίαπι 18 πὶ 

ΠῸ5 ΘΟ ΟΡ 115... 0 ἢ 



ΤΠ, ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5. χῦ5 

88) 7παϊξοαξένωε ῬΥῸ σογιμποέῖνο. 

Βαπευι8 αἴϊον ὁχ ΠΙ|, δ5. Φοβούμεϑα, μὴ ἀμφοτέρων 

ἅμα ἡμαρτήκαμξν. 864 10] σοηδα]ίο ᾿πάϊοαίνο πξϊταν 
ΒΟΡΙΡίου. , 5 5η Ποδίθ 8. Ῥ] αἴ θηϑιθ 5 ρουβηδδαιη 1586, 

56 ἸᾳΓΘ {ππΠ6 ΓΘ, ΘΟβα 16 ΓΘΠῚ ἔδγα οουΐο ργδθν 1986, ὙἹΑ. 
δνπι. δα ὙΊρ. Ρ. διο. αι. Ρ. γϑ9. ὙΒίουβοῖ. δ, 545, 
15. αηποῖ. 5, Λιά. Ῥ]αί. Ῥῃδαβᾶου. δ. 60. σγ. Τμδδεῖ. ὅ. 

Ναπι οορηαηθαπι, ἀρὰ αναδθοβ ποθ αι ποῖ ΟὉ Ρϑυιϊοι- 

ἰδτῖ Ρομὶ (ἀὲ ἣν ἀριᾷ Τιαἰποβ, 4ιια τη τοξ ὥςτε 5᾽ση Ποδ 9 

δῖ φιύτέγγι ἰεγα θῈ5 ΕἸ να ἴαοίαθ ἀθηοἴδ 8 88 15. πγ8}6 οοη- 

βἴγα πὶ ΘΠ σΟΠΙΠοίΪν Ὁ), 564 6 Χ 86 η81 ρθη 6γ8 δἵ ΟῚ 

60 πππϊϑΡ]. Πδαπ6 Αἰ15 ἽΠΠΟΥ 1415 Ἰοοὰ5 1, γ5. ἴῃ 40 

μή νεἴαμαϊ νἱπὶ μαθοῖ, οἱ ἰαπιθα νυ]ρὸ Ἰεσεθαΐαν μὴ στε- 

ρισκώμεϑα, σογγθοίίομθ ἱπάϊσοραί. Ταμπ ὙΠ, 6ὃ. Καὶ 

κινδύνων οὗτοι στανιώτατον, οἷ ὧν, ἐλάχιστα ἐκ τοῦ σφαλῆ- 
ναὶ βλάπτοντες, πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαν ὠφελοῦσν ᾿π61-- 

οαἰνιιμι ΡΓῸ ορίαιϊνο ροβὶιαπὶ πιὰ }6 δου] 1} Βα ογα5. ἴπ6- 
σε ὠφελῶσι, 8ὶ πιδοιπὶ ὙΠ ΙΕ ΘΟΠῚΙ ργυδεοθρίαμ) ὃ. 545, 5, 

ἃς ῬΙΌΡα58. Νὰπι βούλεταν ΠΠ], 67. ἰδπϊαπι Ορου Αγ ΠΣ Ψ 10 

ἴῃ ΓΘΟΘΠ ΪΟΤ 8. δα οπθ5 νθηθναΐ, αππτη Θίδθρηδη1 δα ἴο 
δάμας βούληται τοοῖΘ ΘΠ Ροδῖ, Νεαπθ ππαηδιη ἴῃ ργοβᾶ 

ΒΟΥΠΊΟΤΘ ῬΥΘΘβθηΐθ Ἱπα]ο Ἵν] ἄν 4([41 νδίασ, ΟἿ, ΒΕΚΚ. 

Απεςαά. 1. Ρ. 146. εἰ Ῥδναν. 46 Ῥανεῖοο. Ρ. δ51:. ' 

Ηΐο νϑῦοὸ εἰϊδπὶ ἑπαϊοαΐξίνιδ τοἠαΐρογιιγν ἐδ 1} ΟΥ̓], 
τοδὲ {,αξϊχοτιέην οογιτοέϊνο νοὶ φοπμαϊέϊοπαί τι (ἐαἰίο-- 

γίην ἐετπρογίῦι8 τεβροπάοέ, ὡπ ραγέϊομία ἄν οαγεγο ρο8- 
5ἱξ, Ῥ]ασθὶ ὀχρίονανο, ἘΠῚ μοὺ Ῥυ πλιὰ ἴἢ ψ ΘΓ 18 αΌΙΡτι8- 

εἶτα ἸΠΠΡΘΙΒΟΠΘἢ 1 115. Ψ 6] ᾿ΠΙΡΟΥΒΟΠΔ πὶ ν]πὰ Πα Ὠ 1}0018, 
ἩΡῚ δἰϊαπι ΓΑ ἰ1}1 Τπιρεγθοϊαμη ἸΠἸΟδΕνῚ ρόπεσα Ροϑδιηί, 
αι. συν. Ρ. γιϑ. ποῖ..}, ϑομδοῦ, Μ ο]διι, οὐ, Ρ. 55. εἴ 

. και τῷ Φ 
γ50. ΤἬΙΘΥΒ0Ή. ὃ. 555, 1..0. Τθπο. 1, 57. Εἰ ἦσαν ἄνδρες, 
“ ᾿ μὴ ι [7 ᾽ ’ ᾿ -" Γ' 
ὥςπερ φασὶν, ἀγαϑοὶ,.) οσῷ αληπτοότερον σαν τοῖς πέλας, 

τοσῇῆδε φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν δεικνύναι. ΟΑρ. 
-᾿ὸ ι τ .« δ ͵ “... »᾿Ρ , ᾿ » 
οῦ, Καλὸν ἣν, εἰ καὶ ἡμαρτανομεν, εἶξαν τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ. 



γ80 1.- ΡῈ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΙ ΤΗΠΟΥΌΓΙΏΙ5, 

μι οἰϊαι ἴῃ 1115. γεν ῖθ. δὶ ΒΏΠα οὐἱνὶ ροϊδϑὲ δια ίραϊ- 
ἰᾳ8., αἰαι8 1 δἰΐ6 ργΌρυῚΘ αὐ άθιῃ ρ] 84 Δ ρ ον [θοὶο οοη-- - 

Τὰ Ποὐἶν1 αἰδηάατη εν 564 δἱ ἰϑιῃθῃ δἰ δ ηι πη ρου ἔδοξιι τα 
ἀπἀϊοαῖῖνι βαρϑιϊται ροΐεθι, Ογτοίεί, αν, ὃ. 245, 2. ΤΠυο. 
ὙΠΠ, δὃ6. ᾿Θρμημένων τῶν ἐν Σάμῳ ᾿Αϑηναίων πλεῖν ἐπὶ 

σφᾶς αὐτοὺς, ἐν ᾧ σαφέστατα ᾿Ιωνίαν καὶ ᾿Ελλήςποντον εὖ- 

ϑὺς εἶχον οἱ πολέμιοι, κωλυτὴς γενέσϑαι. δ. οϑηίο]αα 

ὉΡῚ πο ΟὈβεγνψαίδθ δαμπὶ, ἰοοιβ ἀερυαναίιιβ Ῥαϊδηάτι5. 

114 ὙΠ, ὅὃ2. Τήν τε παραυτίκα ἐλπίδα ἕκαστος τῆς τε σω- 
τηρίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων τιμωρίας οὐδενὸς ἀντηλλάξαντο 
ναὶ οαπὶ Οτ. εἰ ψϑίϊ. εἀα. ἂν ἠλλάξ. ν 6], χαρά ρυδθβίδαυς 

νἱΠεΐαν, ἂν ἀντηλλάξ. δοΥΙθεπαιη. Ἐπ αμ ΕΥ̓, δ4. ἄν 6χ-- 

ΟἰΠ 1886 νἹἀδίαν ; 46 488 τὸ 101 αἸοία τι ἢ ποία. Α(Δα. Δα Χο- 

ΠΟΡΗ. Οὐγορ, Υ, 5;.25. οἱ Ἀπαρ, ὟἯΗ, 6, 9ι, 

Τμεσιιν ἡπαϊσωξρε δὲ οοπίιωμοέίυτοδ ΒΒ ΘΡΘ. 5126 πιᾶ-- 

51Ὸ αἰδου!αῖπ6 ΡΟμΪ ροβϑπηΐ, εἰ ἴμτη 1460 ἵππὶ ΟὉ ἔουηδθ.. 
δ Πα! 6 )ὰ ἃ ΠΥ ΑΓ 5 ρου πηαϊδηΐαν, Οὐυοα ἣϊ 

αα) Ροβὲ ὅπως μή. 

Ἐτομῖπι 1π46 Δ Πανγοβϑίο (Μίβοσ. οὐἹἱ, Ὁ. 257. 459.) 

νυΐϊσο ἰγαθυηΐ, ὅπως μή (μοι 5ἰπιρίοχ ὕπως, αὐοα ἰαν ίο 
Τλανν βίο εἰ ὕ οῆο δά 1 ορὶ. 266. ἀἰχὶν Μαιιῃ. Ρ. γ3δ.) ποιι- 
ὨΪ8ὶ ΘΠ σομϊ αποῖϊνο ΒΟΥ 11 ὈΎΪ ΤΙ ρα581ν 1 δὲ ΔΟΥ 811 ΒΘ σπι-- 
αἸ, ποι δαΐθπι ΟΠ] δοίϊν᾽ αὶ πη6 61] δου ἰδ} ΡΥ μηὶ οοη- 
1πποῖϊνο σομϊαπσ. Οἴᾶθ στόσῃ]α τὶ γϑίΟΩ τϑρυσηαΐ, 
αυπηι ποι 1 6] Πσαΐαγ., ΟἿ ἴῃ ΦΟΡΙδίο Ρ., Ρϑβϑ5δῖνο δἱ δου]- 
βίο βθο. 14 Πσθαΐ, ψαοᾶ ἴῃ δοιϊνὶ δὲ πιϑα!! δουϊϑίο ρὲ, Βουὶ 
Ῥο556 ποραηΐ, εἰ ον ὅπως μή Δ[΄ϑγη δἰ ναοί γαῖ ΓΘατ δ ΐ, 

481 4146 6ϑὲ 1 ὅπως δἴη 6 ποραίϊοπδς 18 88 αἀδυημηϑίιθι, 

πὶ ΤΒπ ον 146 δμϊηι σΟὨἸ ΠΟΙ ἵν 18. ΔΟΥ 811 Ρῃ. δοίἑνὶ οϑι 1. 

Ηἷ5 Ἰοοῖβ. 1,. 82. “Ὅπως μὴ πράξωμεν, δὶ ἰϑιιδη πράξομεν 
ταν ϑηιίαν 1}, 46 ϑγῃΐ ρ. 162, Δηροθά, ΒΕΚΚ. 1, 67. 

“Ὅπως μὴ βλάψωσι. ΤΥ, 66. Ὅπως μὴ ἐπιβοηϑήσωσι. ΤΥ, 
.8. “Ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσι. Με Διί οπὶ δου ϑιϊ ρν. οομ- 

ἴῃ ποῖ ν 18 εϑὶ 1, 57. “Ὅπως μὴ ἀποστήσωνται, ἈΡῚ αυϊάοηι 
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6. (δαρνα βου ρίο ἰάθη ὦ) οἱ ΟΥ. (8. συ. τι.) ἀποστήδονταοι 

Ἔχμ θοῆς, 86ἀ δαάεπι νευρὰ γορεϊππίαν ὙΠ, 4. 1, "5. 

“Ὅπως μὴ βουλεύσησϑε. 11, δ6.΄ “Ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται. 

Ὅὔε εἰ ἃ] ρίηγδ. ἐχθῃρία, ἴπ φαΐθιδ. π6 πηπ8. 4υ] 61 

οοάοχ {πίαγαπι Ῥγδοθθὲ, 1 βουρίουθ, οὨλ5 ἰοὶ ἰδπιηῖ6 

ἐρυθρῖοβ Βαρθιηι8 Πρ γῸ8. ΘΟ σον τὶ νε]]εῖ., ΤΠ8 Χ1Π16 

ἐδχλθυαν 5 6588. Αἰᾳαθ. οἰϊϑηη 1ἢ 4115 βου ρ οΥ θῈ8 88.118 

ῬΉ]Π 4. γερϑυαπίαν ΘΧΘΙΡΙ8, 'σᾷδο Πδνν 651} το ἐΠδπί. 

ἘΞ Χεπορμοηίθ π08 ᾿ρ8ὶ ΠΟΙΒΏ]]ἃ πιο αν ΊΠι5 δε γνορ. ΠΙ, 

1, 27... 66 Ἱπιοίαμο οἵ. [π4. δὰ Ὁ 141. Ῥθον., ἀς Ῥ]αίομθ 

ἸΠοϊπάονξ, αὦ Ργοίδσ. Ρ. 4γ6. Ααἀά. ΤΒίογβοι. αν. ξ. 
461. χὅ ἔ 

ββ) ἴῃ ἐπέογγορ αὐϊογεέδιι5. ΟὈ]ατιῖδ. 

(ὁ. ΜΙ αιἢ. ατ. Ρ. 799. 2.) 

Τηῃ μἷβ ρεαπιααθ ρυδοἤον ἔν" Ταϊυγατα ἰθρι5. ᾿2πο- 
ρῶν, ὅτῳ τρόπῳ ἢ μένων πολιορκήσεταν, ἢ καὶ ἀναχωρῶν 

διασωθϑήσεται, προςφέρει 1171, 109. “όγους ἐποιοῦντο περὲ 

τε τῶν ἤδη πεπραγμένων καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος πολέμου, 

ὅτῷ τρύπῳ ἄριστα γενήσεται ὙΠΙ, 45. ᾿Εσκέψαντο ὁρᾶν, 

ὅτῳ τρόπῳ (μἡ ἀνεϑήσεταν τὰ πράγματα ὙΠῚ, 65. ΟἿΥ, 

44, “ρπη σωϑύσονται, ἐσκόπουν 11, χι. ΟΝ 1, 52. ΥἹ, 

οὕ. ᾿Απορήσαντες, ὅπη καϑορμίσωνταν (ὙἹπα. οἱ Μοδαᾳ. κα- 

ϑορμίσονται, Ὀ61η6) τότε μὲν ἐς Πρωτὴν τὴν νῆσον ἀπέπλευ- 

σαν ΙΥ, ι2. ᾿Εσκύπουν, ὕπως μετριώτατα --- καταπαύσουσε 
(ἴα. οοὐά. νυ]ρο χαταπαύσωσι) τὴν ἀρχήν ΠῚ, 54. 5εά 

Ροβὲ οὐκ ἔχων, ὕπως ἰδρίταν σοπ!αποίϊν8, Οὐκ ἔχων, ὅπως 

τῶν εἰρημένων ἔτι ἐξαπολλαγῇ, ὑφίσταται τὸν πλοῦν ΙΥ͂, “8. 

σι. Π, 52. (001 Βθσῖο πομ οὐϊθηηρεναμά αι) Υ, 66. 1ἰὰ 

εἰΐαπιὶ ροβὲ εἴτε, ᾿Εβουλεύσαντο, εἴτε διακινδυνεύσωσιν, εἴτε 

ἔλϑωσι ὟΠ, 1... 4ὰεπὶ ταοάππι δἰϊαιιοῦ σοα]ο68. ΠΟ 1.816 
Ἔχ] Ρεπὶ δἰϊατη [ἢ 5111}} ἰΙοοο ΠῚ, 4. ἢ. 

Ἐπδ ξμδμγιγι ἱπαϊοαξιυὶ δὲ ορέαέϊνιι5 [οέιιτε ἴῃ ἡπ1-- 
Ῥαβάδηι ᾿οοἷ8 ποῖ τα πτη ἀἰν ει 81 δα πὶ 818, οα εχ 
1159 46 ἃ Μαίιῃ. ρ. 709. 54. εἷ Ρ. γδά. 54. 6 ογαίίοπο 
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ΟὈἸ πα ἀϊδραίαία δαηξ, δὲ Ἰηἴγα οχ Ονὑαϊίοπθ ναυϊαία εἰ 
᾿παθααα!! ορίϊπιθ ἀρρϑυθρῖι, θδγθ ΠΟῚ ΤΡ δὲ, 586 06 

που δ} ἴῃ ᾿ἰθ 6886 βουιρίπσαγῃ. Νοα ἡθ]6πὶ ἢ, 2. Προΐ- 

δόντες οἵ Θηβαῖοι, ὅτι ἔσοιτο ὃ πόλεμος, ἠβούλοντο (56 ρο- 

ἐλι8 ἐβούλοντο, νἱά6 1Ἰπἶνρα 1π σαριί6 46 αἰα!δοῖο ἀἰτῖςα) τὴν 
Πλάταιαν προκαταλαβεῖν, αιϑπαθδπῃ ψ 6] 101 Ον. ἔσεταν Πα- 

μεῖ; πεαὰθ!ν, 85. Εἰρήκεσαν οἵ παρὰ τοῦ Περδίκκου, ὡς 
πολλὰ αὐτοῖς ξύμμαχα ποιήσοι. Κ΄, 7. ᾿Αἰναλογιζομένων δὲ 

τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν, πρὸς οἵαν ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μετὰ 

οἵας ἀνεπιστημοσύνης καὶ μαλακίας γενήσοιτο. ἍΠΠ, δι, ᾿Ηπό- 

ρὲι, ὕπως βοηϑήσοι. 8εὰ ΙΥ, τ1τὸ. Εἰδότες ὅτε ἤἥξοι, ἐτή- 

φουν τὴν πρόςοδον πᾶμε ρϑιιοὶ ΠΟΡῚ ἥξει δαρρεαϊίαηι, Ὠ18-- 
ογαρϑῃΐ δἰϊδιη πηθιθγᾶπδο [, 00. 

ΒΡ) ἀάδιν κα αὐ ἐμεθι υὐα ει 

88) Οοπίιποέϊνο οτώγι ἄν, Τέω τοὲ ΡΘΓ 86 οοπϑέθέ, ργὸ {ὠ- 

ἐμγο εἰμθιίξαμίεν ρμοδίίο νεῖ ορέαξϊὝνο οὰτὶ ἄν Ἠοπιογιι8 

αὐλειν. Π.1. 137. Εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς 

ἕλωμαι. ΟΥ Μδῖη. σι. αν. Ρ. 727. Οὐὕδθπὶ ἀϑαπ 8η ΡιῸ- 

586 ογδίϊομὶβ δου! ρίονθα ἱγη! θην, ϑαἀπιοάαμι ἀἀθ τα αϑῖ, 

ΤΠπ|τὰ ῬΙαἰομ 5. Ιοσαπι Οὐἰΐομ. ς. τ. δίας Μαιΐαθ: 864 

101 τϑοίϊα5 νεερα αἰδιπχὶὶ Βοοκία8, εἰ ἄν εδ Ῥγὸ ἐάν. 

ΑἸΐαπι ΡΙαιομ δ Ιοοατα. αι Πγ ρην. ο. ά. Οὐ γὰρ ἄν που 

ὑπέρ γε ἀλλοτρίου ἐπεξίησϑα φόνου αὐτῷ 1ρ56 ἱπν θη, ἢπ 60 

ορίαιναπι τρόπον Ἠοθγιηδηπαβ ποῖ σαδίϊαι, Ὑτῖα 6 Χε- 

μορπομίθ Ἔχϑαῖρία οο ]ορὶς θέαν. ἱπ 16 χ. ΧόΠΟΡΗ. 85. ἄν, 

864 ᾿ιᾶξο οἠηπία ἱποουία δια. Α446 118 Ηδ}}. 1, 7, 301 

1Ἔβροη. Ῥιοίγερί. Ρ. 21. είδις, δἰ βπμ!}ὰ πο, ΠπΏ}]ὰ. Ὁ 

ΓΠαογάϊ46. ἐχερία πιοϊανίπιαβ μᾶθο 1, 8ά. τῃ γεν ϑ 

Σπεύδοντες σχολαίτερον ἂν παύσαισϑε (385. Αὐὔρ, ΟἹ. Βεξ- 

αν. βὸχ Ραγίβο, παρϑθηΐ παύσησϑε. 1, τάο. ᾿Ααπισχυρισάμε- 

ψοι δὲ, σαφὲς ἂν καταστήσητε αὐτοῖς, ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλ- 

λον προῤφέρεσϑαι. Ηΐϊο νεὶ 6 Βερ. (αν. 6.) Η. εἐ Βδ8. 

ορίαἰϊν τι8, ν 68], φαοα ρϑυεπι οὐ οοάίοτιτη απποϊου αΐθια, ΡᾶΤ-- 

πα ΟἿ ἰρϑιιτ δχααϊϑι όσοι Ιοααθηΐ ἀδιπι Ῥγδθίθυθη- 
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41} εδὶ, ε (855..9 Απρ. Βα]. συ. Ῥαγ. Ὁ. ξαΐϊασι πὶ σερο- 

πϑηάιπ, ΠῚ, δὃ9. Ἄνευ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο 

ξυμβῆναι γενέσϑοι. (458. (]. Βερ. δοκῇ, 564 101] νυ]σαία, 

ἐχ 40ὲ ἄν ρενιποὶ δα ξυμβῆναι, ν 6] δὰ δϑῆϑιπι ργϑεβίδι. 

ΙΝ, 65. "ἄγαν. εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς ἐχθίστοις, διά- 

φοροι δὲ οἷς οὐ χρὴ, κατ ἀνάγκην γιγνώμεϑα. Οὐο ἴῃ Ιοοὺ 
ἴῃ ΡΙ Γαι ΐ5 δὲ ρυδαϑίδῃ  }5511}18. ΠΡ ν}5 εδὶ γιγνόμεϑα, 6 πο 
ἔλοι!α δε αἰτίαν γιγνοίμεϑα. ΟΝ οἰΐατα ΤΥ, ὃ6.,. πΌ] ῥτὸ φαι- 

γοίιιεϑα ἴπ (455. Δτρ. οἱ αἰ σοά οι 5 Ἰην μαι φαι- 

νώμεϑα. ; 

ββ) ΑἸϊφαοίίοβ οογμηοξρτίβ γι ἐιρογαξρτέγγυ γπιέαμ-- 
ἄπ5. Νάτα 1, 45. ἴῃ Κερκυραίους τούςδε μήτε ξυμμάχους δέ- 

χησϑε βίᾳ ἡμῶν, μήτε ἀμύνητε αὐτοῖς ἀδικοῦσι σομϊπποιϊνι5 
ῬΥδθβθηιἷβ ὁπ μή ΡΓΟΒΙΡΙἶνο οοπίμ ποίας 8ο]οθοιβ εϑῖ. 

ΟΕ, Οτόρον. (ογ. εἰ οἱ. Ππὲρρ. Ῥ. 15. 8η6Π. ὙΠοπιδ5 Μασ. Ρ. 
δι11., ἤδστγῃ. 46 Ῥγδεοερίί. αυρθαβά. Αἰ]οἰσει. Ρ. 4. 564. 
απ σοατοιῖ 5. βου απ ππὶ δέχεσϑες Ιἄἀεππι ντ.Ππ|Π1 δϑὶ Υ, 

109. ΟῚ, 17. 

ΑἸ νἰΐο ἸΔθογαραὶ Ἰοομβ , 55, ἡπθμι οογγοχὶξ 

Παδοκο ὅν η}}. οτΐ, δἰ 1. Υ, ΤΒυογά. ρ, ὅ., «φαΐ ποῖ ἀε-- 
θεθαὶ ἰθμίανο ἡ, 69., ὉΡὶ ργορίεδιν οὐ μή τϑοὶθ βϑαιίίον 

ςοπϊμῃοίγιιβ. αι. Ρ. σχῶ ὃ. 8ε6 ἰο!]!απάπηη εὐϑὶ νι[10-- 
5 πὶ ποιῆται 1, 58. Οομίγα χατάϑησϑεῖϊ, 55. πΠοῊ πηα[αίο-- 

116 »γ»86 4 νειὰ ᾿πἰθυρυθίϑιϊοπθ δρογθ. 1 16]] χὶ πλὰ8 οᾶρ. ΙΧ, 

77) Νεᾷᾷδ 80] ]}]οἱταπαγη αἱ δέ τι δοκῇ ΝΑ , σ7.. 4παπῃ 

ἁρυαὰ Ῥόγθ5 οἱ ἴοπεβ αὐ δἰϊαπτὶ δ'πθ κα Ομ ΘΟ ποίἵνο 

γνεοίθ ᾿ϑησαίασ Οὐδ πὶ βἰγαοίασαιη ΚΑ, σ9. 5 ΤΠ ν ΘΠΐ65, 

αἱ δέ ποι στρατιᾶς δέῃ κοινᾶς οἱ αἱ δέ τινι τᾶν πολίων ἢ ἀμφί- 

λογα. ιάε ἤρδνι. δὰ ΥὙἱξ. ρ. 851. 866 1ὴ Α.ΠδΟ βου ποθὴ 

εἰ στέπιν οογιϊωτοένο ἀρὰ ἰγᾶσιίοοβ πιά θαι ἔα οι!α δα τη 11-- 
αν (νυ. απ ἀν οἷν, ΟΡ δου ν αἰ τ, ΟΥΤ ἢ, ̓π ΑΘΒΟΒΎ]. Ρ. 195. 

54. εἰ δύ. αὐ δόρῇ, Αἴδο. ν. 491.)}, πϑῆπι8 ἃ Ῥγοβᾶ βοῖ-- 
τΠ0Π6 Ρἴδπθ 8]]Θ πα τη 68. (ν14. ΡῈ ΚΚ, Απθοάα. 1, Ρ. 144.) 

Βδοθη ον θ5. τπαχῖτῖδ βου ριον θα5., τὲ Πιοηγϑβῖο, Πῖο- 
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ἄοτο, Τποίδηο (Ὁ. ΥὙΙ1, 2. ὉΜ. ΠΙ, 5.) υϑἰϊαίατα. [{6- 

486 ἴῃ βο μο]]αϑία ΤΠ πον ἀἰἀϊ5. Πδ 60 δίσποίιγα οανδὶ οἤἕθη- 

οἷοπθ. ὙιΔ4.1,. 191. 1Υ̓́, ὃ7. αἱ, Ιῃ ΤΠαογάϊάθ ᾿ρ80 ρδὰ- 
οἰδϑίπια ἰδ θα Εἰτι5 γϑὶ νδϑίϊρια. [ἢ γε 18 Θη11 1, 158. 

“Δακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ᾽ ὧν, εἰ τοὺς 
“Ελληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε, Ὀομΐ οοἄϊοα8 ργδορθηΐ ἀφῆτε, 
Οὐοά πο ααϊάθηη ΡἰΔ 6 Βργθϑ υῖ, 864 1ἰὰ ἰδίηθη, αἱ 

δἰπιαΐ οαπὶ ΠΟμΠῈ}}15 11.185 εἰ πταΐαμι ἵτι ἤν (ν1ἀ. Μίδας. Οτ. 
ῃ. γάδ. 5.); 4ποά 5ἱ ποη μ]ασοθῖ, νυ ]ραῖα γειποπάδ, ᾿'Γ ΠΣ 
Ῥο ἰϑϑίπαατα πὰ ρου ηθπΐ νεῦρα ὟΙ, 2:. Πρὸς οὖν τοι- 

αὐτὴν δύναμιν οὐ ναυτικῆς καὶ φαύλου στρατιᾶς μόνον δεῖ ---- 
᾿ἄλλως τε καὶ εἰ ξυστῶσιν αἵ πύλεις φοβηϑεῖσαν καὶ μὴ ἀντιπα- 
ράσχωσιν οἷο... δ᾽ τποάο ἡπδίπου οονΡαρὶϊ σοάϊοαβ ἦν. 584 

ΨΠΙ, δ58. ᾿Ηρώτα ἕνα ἕκαστον αὐτῶν παράγων τῶν ἀντιλε- 

γόντων, ἥν τινὰ ἐλπίδα ἔχεν σωτηρίας τῇ πόλει, ---- βασιλέως 
αὐτοῖς [Πελοποννησίοις) καὶ Τισσαφέρνους χρήματα παρεχόν- 

των, σφίσι τε ( ἀϑηναίοις) οὐκέτι ὄντων, εἰ μή τις πείσει βα- 

σιλέα μεταστῆναν παρὰ σφᾶς, να] ἴῃ 60 βογίρίουθ, ἃ 41|0 εἶ 

οαπὶ ΟΠ ποῖ ᾽ν οομϊ ποίη 6588 οομβίαγοι, δορυθ ΔἸ 18 

Ῥυδοίενγοῦ να]ραῖαθ δουρί Γαῖα οοάϊομπ πείσῃ. (εΐετο- 
ἀαΐῃ Πἰδὶ ΠΌΠΊΘΥῚΒ ἸΟΘΟΡ ΠΗ, ἼΩ 4ΆΊΡιι5 εἶ ἀρὰ ΤΊ ποῦν α1- 

ἄδαν οὐπὶ σοπϊ πποίϊνο ἱπη σία, Π]Π18 Ράγνα5, οὐ 1051 

αχίραδθ ἢάθὶ Ἔϑβοηῦ, ΤῈ Ρ61 568 ΠΌΪ ατα Παθεροὺ ἀπδ 1 δ 10- 

γιθπιν, 1ἰὰ φαϊά πη; υἱὖ ποῖ σομϊα πον 5 ρῸ ορίδιϊνο, 564 
εἰ Ῥτοὸ ἤν δοοϊρίαἴαν. ΟΕ Ἡθεμα. ἀ6 Ργαθοεριῖ. φα]Ραβαα. 

Αιἰιοϊδιι ἷ Ρ. ΧΙ. 544. Ῥαυ οΌ]απι δηΐηι ἄν, οχ αὰᾶ εἰ εἰ 1}- 

1πα4 ἦν οομῆαίαμ δϑὲ, δἰϊαυα 4} 1 ομλ ἰἰ Τππογα 65, Ἀὶ 
ἃ το] 15 ρϑαθϑίγῖβ θυ ΠΟ 8. δου! ρίουθιι8 δα αϊΐαν. 1 
φανιϊοι]αβ μέχρι, πρίν, ἕως, ἔςτε ἃρυα ἰναρίοοβ 481- 
δι οἴη σομιποένο 8.6 ἄν ἰερὶ σοπβίαϊ (ν14, ῬΟΓΒΟΙ. 

ἃ Ἐπτῖρ. Με. ρ. 415.) 564 ἴῃ δοϊα!ο ΒΕΓ ΠΊΟΤΘ ἂν Ὠδο65- 

δαυτία 6586 οοπίθηαι!ι Ηοϊπάον,. δα ῬΙαὶ. Ῥῃδθαάομ. οδρ. 
ὙΙ., ἃ 4ιο ποὴ μιμυ]ίιπι γϑοθᾶ!ὶ Ἀοἰβὶσ. Οοηϊθοὶξ, 1π Αὐῇ- 
βδίοριῃ. Ρ. δά. 58).4. Οὐαπατθαμι Πᾶθο γ68 δἰΐδπι ἀρ 8]105 
βου ρίογεβ πο δαυδὲ ἀπ) αἰῖοηθ. Οοηΐ, ΒΕΚΚ. Απθοαα. 1, 



Π, ΒΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΘΌΙΘ. χξι 

Ρ- 129. εἴ ποβ δὶ Χοπορῇ. Ουτορ. Π,4, 5, 50. 1ῃᾳ ΤΠ:- 
οὐάϊάς οογΐθ ἄν ομπμλτὶ ρο556. ἀμθὶο οατοῖ, Ὑι4. ΠῚ, “ὃ, 
Μέχρι οὗ τοῖς ᾿Αϑηναίοις τι δόξῃ. ΤΥ; 16. “Μέχρι οὗ ἐπα- 

νέλϑωσιν οἵ ἐκ τῶν ᾿αἰϑηνῶν “αρεδαιμονίων πρέσβεις. ΤΥ. 4!. 

Μέχρι οὗ τι ξυμβῶσι. ΤΥ, 46. Μέχοι οὗ ᾿ἀϑήναξε πεμφϑώ- 

σιν. ὟΠΙ, 9. Πρὶν διεορτάσωσι. ὟΙ, 39. Πρίν διαγνῶσι, 
ὍῚ Μοβαμ. εχ δρεϑιΐα σουυθοιίίομθ διαγνῶναι. ἴπᾶ6 ποῖ 

Βρευ θα (858. Αυρ. 6]. Μόοβαιι. βουρίανα πρὶν ἐπ᾿ αὐτὸ 

ἔλϑῃ Π, 55. Ῥύὸ ἐλϑεῖν. ΑΙΐοβ Ἰοοοβ πηΐητ|8 οογίοβ, αὰ ΥἹ, 

χ0. εἰ 538,, ἥμπο ΠΟΙ ΠῚ 5 ΠΡΒΘΡ6., 566 εἴδη ργοπΟ 
γεἰαΐίνο ἀρτιὰ ΤΉπον ἀ! 46 πὶ δογιϊιοἐξροτίδ δἶπα ἄν Δαἀάϊτοτ. 

Να σου ΠΙ ΘΠΠΟΓ ΙΒ γαῦθα ΠῚ, 45, ἣν τινα τύχητε, 4ιδθ οὉ 
βεπιθηἰίδι ἴρβαπι ἱποευία δαηΐ (νά, ποὶ,}, πον 1, γὄ,, 

1 νυ]ραίμπι γένωνται οΟ( 0658 τητιϑηΐ ἴῃ γεγένηνται, οετγία 
δ πὶ ΘΧΘΊΡ]α δεο. ΕΥ̓, 17. Τοὺς δὲ λόγους μαπροτέρους 
οὐ παρὰ τὸ εἰωθὸς μηχυνοῦμεν, ἀλλ᾿ ἐπιχώριον ἂν ἡμῖν, οὗ 

μὲν βραχεῖς ἀρκῶσι, μὴ πολλοῖς χρῆσϑαι, πλειόσι δὲ, ἐν ᾧ 

ἂν καιρὸς ἦ, διδάσκοντάς τι τῶν προὔγου λόγοις τὸ δέον πράσ- 
σειν. 1Υ, ι8. Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες τἀγαθὰ «(ἐς ἀμ- 

φίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο, καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἵ αὐτοὶ εὐξυν- 

ἑτώτερον ἂν προρφέροιντο, τόν τὲ πόλεμον νομίσωσι εἰς, 
ἂς φιοτατα τ πα βυποίατα 1 πὶ ἀἸοίατα οαρ. Χ. ὙΠ, “7. 

ἐν ᾧ ἀναγκασϑῇῆ. Α64, βογιρί. ἀΙδογθρ. ἴῃ Χοπορ. ΟΥνορ. 
1. .5,,ν5Ὁ.17....,.21,.ΑΥ..2, 35. 1, ας. 8.0. εἐ φηιδὲ τῇ 

Ῥυΐπιο Ἰοοο δἰαια δὰ ΠῚ, ὅ, 80. ἴπ ποβίγα δά οπθ 8πη0- 
ἐδ ν χ118. 

δὲ) οδὲ μαγίϊοιιϊαβ οοπϑίϊίμησε ϑ στη ῖβοαγιέθϑ οοπ-- 
ἐισπιοίτομϑ ἴῃ ΤΠ πον ἀϊ46 ἔροαα ἢ ἰδδίπλἢ8 δἰϊααι ργαφέογίξο 

ργαθοθάεπέε, Ἰάατθ νοὶ ΟἿ 80} 5{{{π|πιπὶ σορίἰαϊομθ ρυδδ- 

9608 [ΘΠ] ρῈ}8 (οἵ, Ἰηῖγα οαρ. ΧΧΙ, 2.) νεὶ ΟΡ ρουμαπίαιμ 
ΒΟΥΓΙΟΠΟΙῚ γθοίχῃ αἴαιιθ ΟΡ] 1Π). 

Ἵνα, ὥχετο ἵνα δοκῇ Ὑ1Π, 85, Οἵ. ὙΠΙ, οο. Υ, 45. 
ἽΠνα μή. ἐςεβεβλήκεσαν, ἵνα μὴ ἐπιβοηϑῶσι ΙΥ,, 1. 



ιά2 1, ΒΝ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΘΙΘ. 

Μή. δείσαντες, μὴ ἀναλάβωσιν, διεκόμισαν 1Π|,.χ9. Οἔ ὃο, 
85: ᾿Υ’ συν 3. ΗΠ, οι ἰδοῦ, "811: ν» 

“Ὅπως. ἔπρασσεν ὕπως γένητων 1, 65. ΠῚ, ὃ6. Υ, 45. 

ΥΙ, γὅ. ' 

“Ὅπως μή. ἦλθον, ὅπως μὴ σφίσι γένηται 1, 51. ΥἹ, "5. 

116 νεῦο πο απθιϊαπὶ αἸσΈσο ΡΘΙΙΦῸΙ ΟΠ 68 Π]βιογ οἷ. 

Οἵ. Ηδγαι. 48 επιθηά. σαὶ. ὅσ. Ου. Ῥ.. 21» οἱ δὰ σιν, Ὀ. 

ὅδι. οἱ ἴδ᾽. ΤΗϊδυβοῖ. αν. δ. 542. 2. δὲ ποὸβ δὰ ΧοπΟΡΗ. 

Ογτορ. Π|, 2, 27. δίααθ δα [μποϊδη. Πια]. Ώθον, ΧΥῚΙ. 

Ἐπίαια ορίαἰίντ οἴ σομ! πη οἰ νι ΘΟ] μησὶ ἱπ Θδά εχ ρε- 
χίοάο νι θυ πη5 οαρ. ΧΧΙ. 4, γ). 

ΟΥἷἱ 4 ΘΙ τέδιι8. οογιϊμπμοίοε ἵπι Τὰ ρῥΓαθέογέα ρεγ-- 

ἐϊποὶ οἰΐατ αὐ δεπέθγέϊαβ τοἰαξίνας δὲ ἐεπιρογαῖεοδ, ητπι8- 

θη 5 1 Πῖβ γαῖ ]ο τοῖα εὐ ΟΡ] απα ρου πιαίαξα χ᾽ β 8. ἘΠ 

Ἥρη. Ο}»85. οὐ, ἴῃ Δάβοῖὶι. “εἰ ΕπχΡ. Ρ. 25. ΤΉΙΘ 56}, 
ΟΥν. δ. 846, τ1δ. 11, γά. ΟἱὨ Πλαταιεῖς ἐβουλεύσαντο ᾿Α9:͵- 

γναίους μὴ προδιδόναι, ἀλλ᾽ ἀνέχεσϑαι (0 855. ἢερ. ΟἹ. Ῥαν. 1Π. 
ἀντέχεσϑαι, τι ρυϑὲ πος νευθιπι ν᾽] ΓΡῸΪΑ ᾿πίθυ ρα σΘ ἢ 11}, 

εἰ δχ απίθοος τορϑίθπαμχῃ βὶ} ᾿Δϑηναίων: 566 115 ξγγέοΓ 

αὐἀπαετεγο; νϑύιτι ἀντέχεσϑαι οαπὶ σοηϊιϊνο τοὶ ροΐϊις 

4παπι ρῬβυβομαθ ἱππριϊαν, οἱ ἃ Ο 58. ἀἰββϑηϊπηὶ Απρ, οἱ 

ῬᾺ].) καὶ γῆν τεμνομένην, εἰ δεῖ, δρῶντας, καὶ ἄλλο τι πάσχον- 

τας, ὅ, τι ἂν ξυμβαίνῃ. ΝΠ, 56. ᾿Ηξίου ἐᾷν βασιλέα παρα. 

πλεῖν τὴν ἑαυτοῦ γῆν, ὅποι ἂν καὶ ὅσαις ἂν, (ναυσὶ) βούληται. 
1, 68. "Ἔδωκε νέμεσϑαι, ἕως ἂν ὃ πρὸς ᾿Αϑηναίους πόλεμος 

ἡ. ΟΝ ὙΠΙ, δά. Χοπορμ. Ογνορ. 11;.2,.ὃ.. Ὑ,. ι, 5. 8]. 

510 ἃρυᾶ Τδοίίαπι ἔγθατιθη8. Ῥϑυ θοία πα ΘΟ ποΕΪν 
Ῥτὸ Ῥ᾽ υϑααδιρονθοϊο (νι, δὲ ΑΙ ΠΠΔ]. 1, το, 1811.) οἱ ρυδο- 
568 ΡΙῸ ᾿πρεγἔεοϊο, αἴαιιο μϑν[δοϊατη σομ ΠΟΣῚ Ρ1Ὸ 

ἱπιρουθοῖο πιδίταΐιιπν αἰαὶ 8}118 Ἀουμδπονιπι Ἠ]δἑ Οὐ ἱοΙ5. 

Νορ. ΜΕΥ, 1. Αὐὶϑε. 1,3. 1Π,.2. (ἴηι. ΕΥ̓́,. 1. 1ων5. 1. 

ὅ. Δραβ. "1, 2 
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60}. Ορνα ΕἰαἾ νυ 5: 

ααὐὶ 7 1εἰο ἐν αγογιίσι ρΓῸ αἰπ18 τιοαϊ8 ἐἰ]αΐμϑ. Ἦδμς 

ἔ80116 δ] Ἰ4α18 τϑία]θυῖε νευρὰ 11, 859. Καίτοι εἰ βαϑυμίᾳ 
μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ, καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλεῖον ἢ τρό- 

πῶν ἀνδρείας πεταβιμ μηρὸν κινδυνεύειν, Ἐν νεῶν ἡμῖν τῈ 

τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προχάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλϑοῦσι μὴ 

ἁτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχϑούντων φαίνεσθαι, τ0] ὙΙπα. ἐϑέ- 

λομεν. 8866 νυϊσαίαπι ποη 80] τὰ σαΐθυΐ οοε ςα5 ἀδἔθη- 
ὅτ, σϑγιι πὴ δἰϊατη ΠΟΥ 8[τ|5 Ρ. 801.» 411 ΟΡ Ππππο ἰρϑιπι 
᾿π 50 ἢ ]οσ Θ. ορίδεϊνι ἐθέλοιμεν τισὶ πᾶδς σοῦθα αογί. 

Τὐχουβαιῦ δἰϊασπα ΠΡΟΤῚ δου ρίαγἂπι Θὰ, 4πᾶ6 ἃ Μαίιῃ. 

συν. ρ. γχάσ. ὅ. εἰ ἃ ϑεμδοῦ. δὰ Ὀίοη, ἢ. ρΡ. 214. ἀπηοίαία 

διιπῖ. ΑἸΠ ἸΟΟῚ ψεῦθ υΠ]ο81. Αο Ρτὸ ορίαἴϊνο ααϊάθῃ Ἰη- 

αἰοαῖναβ τορομθηι8 1, 58. Καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέο- 

σιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖς δ᾽ ἂν μόνως οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοι- 
μὲν οὐδ᾽ ἐπιστρατεύοιμεν ἐκπρεπῶς, μὴ καὶ διαφερόντως τι 

ἀδικούμενοι. ὍΡΙ ροβίγοπιδ μ18}}} δ] ἰι οἰση! ἔσαν ροσϑαμΐ, 
4ύϑηι: πθηιθ Θχίηυῖο πιοαῖΐο δεἐζεε 15 ἐπ ξεγαγγμθ, πϊδὲ 
εἰΐατηι ἐπ: ΡΊΙΕΥ). Τγττγίαγγε ἀΟΟΕ ΡΟ ἔτγδ, Τα Ἰρῖϊαν 1η1ὰ-- 
γ]8 ἀθβου θθγοίαν ἰδ ηματιατη 418 6 δὸ πιοάο, 4πῸ0 ἸοαιπηΐαΣ 
ΟΟΥΙΤΠΙΙ, [ογίαβϑ56 1 Θυσίαν, [ογίδ858158. οἰϊᾶπῦ ΘΟ ἴῃ ξδγα 
γείανΡ, αποά δϑὲ οομίγα ἸοοΪ πδίπσατη. ἴ,θσθ Ἰσιτα ΘΠ ΠῚ 
ΘΡ ϊπιῖ8 ΠΡ νβ ἔπιστρατεύομεν, δεοἰἰιιηγν ἐλξεγίιιμις (ἐαξογγα 
βοἱθηι8). ΟἿ, ΟΥδῖ, ναυϊαὶ. 1, 42. Τὸ ξυμφέρον, ἐν ὦ ἄν 
τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνοι, μάλιστα ἕπεται. Τὶ ἁμαρτάνῃ δαϊα 
Ἰδ πὰ Νοὐρα στὸ Πιοε8. 11, 44, Καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις 
μὴ πειρασάμενος ἀγαθῶν στερίσκηται, ἀλλ᾿ οὗ ὧν ἐθὰς γενό- 
μενος ἀφαιρεϑείη. Ιπ ηυΐδιι8 ορίαἰϊνι5 εἰσηϊβοονεῖ: ἐο- 
ἐδγηαῖιδ τε, ψιο ργίνωγὶ ροδδίγγιμδ. ϑ6 πο βθύπιο δϑί ἄθ 
118. 401 ἀθρυ ἔδυιπι, πα Δ] δῆ ο, εἱ φαϊ ΑἸπὰ ἐνε- 
πἰαὶ, Ῥοηβ ρυϊνοπίωχ, βεαὰ ἐδ 15, οΐ ἀοἸεπὶ θόομᾶ ἰδῖα 
δια ἶδϑα, ἰὐπα 6 δἱ ργθοθαίς στερίσκηται, εἰ ΡΓῸ ἀφαιφεϑείη 
εχ Ὑιπά. εἰ ἀποθιι5 4118 οοά οἰ θ8. τϑϑιϊτ θη τ ἀφαιρεϑῇ 
(νφιο αἰϊᾳιιῖδ ρυϊναΐίις ξμογίξ). 

πὰἰὐσππ πὐπν πὰ π ΝΝΝ 



π᾿. ΡῈ ΒΕΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΙΘΙ5. ,», »»- »- 

Οοννσομάι5. εἰΐδι Ἰοο5 πυβηιοχ Ὁ 15. αἱ ψὩ]5Ὸ 516 

βου θιταν 11, 44. Ἤν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐὖ- 

τοὺς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω᾽ ἤν τὲ καὶ ἔχον- 

τές τι ξυγγνώμης εἶεν, εἰ τῇ πόλει μὴ ἀγαϑὺν φαίνοιτο. Ναηι 

ἤν σαπι ορίαϊνο. ΡΓοργὶθ ποὰ οομβίγαϊ, ΠΘΠαΐη6}} ἔμ ̓ ξ, 

για. Πεχοαΐδῃ. ρ. 455. ΒεΚΙ.. Αποοάά. 1, Ρ. 44. ὙΠοι. 
Μαρ. Ραρ. 567. εἱ ἤθυπι. ἀ6 Ῥυδεοερίϊί. φαϊθαϑαα. Αἰἰϊοϊϑίε, 

Ῥ. τά. Ξ8η6ᾳ. ΕἸΣ ποὺ Ἰρίίαν 1π μᾶς δἰᾳαθ 8}118 ὁχ ἄν οοιῆἶα-- 
ιἰ5. Ῥανυι οι} 15 ἰδπίατη ἴπ ογαϊϊοηα οὈ θα. Οἱ. Ηεγι. δὰ 
γ!ρ. Ῥ. 8ὃ22.. ΤΑ118 εϑὲ Ιοοιιβ πιο. ΥΠἼΙ, σ᾽ ᾿Εκέλευε --- 

ἐκεῖϑεν ἤδη ξυναγαγόντας πάσας τὰς ναῦς, τοὺς ἐπίπλους, ἤν 

που καιρὸς εἴη, ποιεῖσϑαι, τιἰὐϊ] οἴπη68 τὶ ἤν τποηῖαν, Αἀά. 

αὦ Χομορη. Ογτγορ. 1, 5, 10. ΓΝ, 2, 6. ποῖ. Ηἰβ νϑῖὸ 

11 αλ 05 Θὰ οἰ οαϑου θα πεα,, απᾶ6 ἃ ϑομαοίενο Μείϑις, 

Οὐ. Ρ. ὅὃ7. ἀἰδραϊαϊα σδαμηῖ, Οσδ6 δηΐπι Ἔχθαιρία τορι ϊαθ 

Ριοροβίίαθ σϑριρβηδπΐ, θα ἀριε ἀμ! αΐογο8. α τὴ 80. 1- 

Ρίουθβ δὲ ρᾶῦοα, δὲ 4}118. 46 σα βὶ8 βαβρθοία 8ι1}. ἀίαμαθ 

τιαχίπιδμι ραγίθιη Δ 61}6 σουυῖρὶ ροβδαπὶ. ΟΕ. ὙΥονῇ, Αοιί, 

Μοπδοο. ἵν). 1. Ρ. 101. Νοᾷτι δμΐμι ἀρουῖο ΘΟΡΡᾺΡ 8 [0018 

αἰϊ Πἰοεῖ, αὐ παρθι ἃ ποῃηϑιαϊῃα δοίην.» αὶ ἐσ Ποιο- 

ἀοῖο 1Υ, 196. Ιδυᾳαηβ νεῦρα Ἣν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος 

ὃ χρυσὸς τῶν φορτίων ἀπελόμενοι ἀπαλλάσσονται" ἣν δὲ μὴ 

εἴη ἄξιος, ἐςβάντες ὀπίσω ἐς τὰ πλοῖα κατέαται, ἴδοῦϊς 101 ἴῃ 

Ῥυδοβίδη Εἰ5β1 15 ΠΡ 5. 46 6886 εἴη. Πδαα6 παι ἀπ ]6 οἰΐαπι 

Ἰοοιι5 ὙΒυοΥ ἀἰ418 βαργα ροδιία8 ἀδθργανδίαβ εϑῖ, 'π 400 

ξαοῖ]α ἸΙσοχϑὲ εἰ τθοὶρὶ, αἰδὶ μοο πὶ ἀδργαναῖῖβ τποάο 1}19 

Ἰεσενοίαν. ΑἸΐαπι ἰρίταν οογγθοίϊοπεμι οἰ οι πιϑρ᾽ οἰ θπμ 8:1 

Ἰααἀ!οαν! τη 5, 46 αὰδ. νἹ, τοί. 
ββ) Μαὶο ἱπεοϊϊθοίμιδ. 1, δο. Τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλ- 

κον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν, ἃς καταδύσειαν. ϑοδιοὶ, ᾿Δττικῶς, 

ὧν κατέδυον. Οτερον. (ον. ρ. 58, Τὸ λέγειν εὐκτικὰ ἀντὶ 

ὀριστικῶν ᾿Δττικόν ἐστι" εἰ Ἰαάαι ἀδιη 6 απο Ἰοοιιπι. Πα-- 

δρίο. Ῥχγομοιηθη τοὶ ϊντιη αι φιοοισιφιθ νΕ] δὲ φιεῖ8 

5 σα Ποῖ, ορίαίίν 8 ἴῃ τ ργϑοιθυιία 46 ἸΏΟΡΘ Ρομῖΐατ, 

Μίδα, Ρ. σόα. Βα, δ. 186. ἀηποῖ, 6. ΤΒίογβοῖι, δ. 547, 
: δι 



π. ΕΚ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΟΘΥΘΙΌΙΘ5, τά 

χ. 6. Ιποριἴπ8 οἰΐαπι 1π λέγοντες ὅτι δράσειαν 11, 5, ορίδ-- 
τἰναμα ἱπαϊοαίάνι ἰοσατν ἴθηθυα ἰγαάαπὶ Κοθηϊὰ8 δα ανο- 

ξον. Οον. 1. 1. οἱ 41 δὰυμπι βθχαϊίαν (οί! ] 80. 11 δα ΐϊθηι 
νεῶν ἃς καταδύσειαν 8[ χὰ δαπξ γουθα, 486 εχ ΠῚ, ϑά. 

ἴηι, ῥτοίαῖ Μαιιμῖαθ ρ. 795. 5. Ποπίψαθ 11, 70., υδὲ 
ἴῃ ογαϊίομα οὔ ααα σοάϊοοβ ΤΠ ΠΟΥ 1618 φϑέγγοιντο, Ὠ]ο- 

πυϑῖ8 Η8]10. δαϊθπι ἐφϑέγγοντο ἜΧΕΙ οί, 6 ἀναθοδβ προ 

᾿π4ο16 αἰσααπα Ὀ6η6 8586 μαθοῖ. 

(δίθγασα ἴῃ ἰ8 1} 5. σι α}68 τποἄο Ἀρροβιίδε βαηὶ, 86η-- 
θη 118 ἄν ορίαινο πο 84] τσ σοπϑέοϊ. , ἔβοΐπτη ἰδιπθαι 

Δ᾽Ταποιΐθ5 ᾿π ΤΠΠΟΥ 4146, τιῦ Ἰὼ Χεπορποιίθ (αἴ8ρ. Π6 ρᾶτνί, 

ἄν ρ.. 55. 544.)}, Ροβϑὶξ συἱάογι. ὙΠῚ, δά. Καὶ ἐψηφίσαντο, 

πλεύσαντα τὸν Πείσανδρον καὶ δέκα ἄνδρας μετ αὐτοῦ πράοσ- 
σειν, ὅπῃ ἂν αὐτοῖς δοκοίη. ὍΡΙ ἄν πηαρὶ8 δα ὅπῃ ρεγίποι: 

φιμουποι οοιέπᾳτ {8 νἱἀογεέμν, ὙΠΙ, 68. ᾿Αντιφῶν --- 

κράτιστος ἐνθυμηϑῆναι γενόμενος καὶ ἃ ἂν γνοίη εἰπεῖν. ἴῃ 
φυϊδυ5 ἰάπγθη ἄν ἃ πη }115 οοὐ α, ἀρεβὲ αἰᾳα ἴα 8}119 βθά θα 
γχαίαῖ 5 ̓ἰδαπθ ἃ ΠΟΡ18 ἀδ]οίαγ, 

7γ7γ) οδὲ ργαδθϑθηβ [ιἰϑέοτίομην τϑοῖδ ορ δι νατ (αξ 
ὙΠ, 17.) ροπὶ, ποΐαπι δϑί. [τὰ δἰΐδι ἀραὶ 1 αἰ ἴποβ ρτϑε- 
586 }}8 ἢἰδι ΟΣ ἸΟτη ΒΕ ΠΟ ΕΣ 1πηρεγ ἔθοϊα τ ΘΟΠΙ ΠΟΙ]. γα. 

Παηρο δα ϑα]αβῖ. 811]. ο. 54. 

Π δ᾽ ἰταπδῖτα 80 ορίαϊϊνο δὰ οοπϊαποίλγαχα δὲ ν ο  5ϑῖ πὰ 
ἱηΐνα ἀἰοοῖαχ 5} Ογδίϊομα ναγιαΐα. 

44) ἘΠΕῚ πτε Σ ν ἃ δ. 

ααὦ) Ῥρὸ νοῦῦο {{πιέο,, 81 τϑιὰ αὶ Τμδιϊπόγαση Πἰπραᾶ ἴμ-- 
αἸοδυ 8.) ΡΟΏΙ οοῃδίϑι ἐπ ογαΐίοπε οδἐϊφια ἴῃ βθη ἢ 1115 

το ἰαὐ!ν 18... ἐα ρογ  ΠΠρι15. 5 τ} θα 6, μα Γαι ΡΥΪΠΊΔΓΙΆ 6 

βοηϊθηϊίαα Ἰηἢηϊἶνο ἜΧΡΓΘ8586 δαθῖ. ΠΠ, 102. “έγεται δὲ 
καὶ ’Αλκμαίωνι τῷ ᾿ἀμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαι αὐτὸν μετὰ 

τὸν φόνον τῆς μητρὸς, τὸν ᾿ΔΑπόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαν 

οἰκεῖν. 1, ο8. Εἰ μὲν ἐπιπλέον δυνηϑῆναι (ἰἰὰ οοαα. ῥργὸ 

ψῸ]ρσ. δυνηϑεῖεν), τοῦτ ἂν ἔχεν. Ἐπίαια ὙΠΠ, δὃὅ. ἕξειν ἐπ 

1πιογά. 1. Κκ 



μᾳ 

τά6 Π. ΕΚ ἘΠΚΟΟυτΤΙΟΧΣ ΦῬΕΘΟΥΘΙΌ]ΒΙ 

ορίϊπιϊ5 ΠΡνῖ5 τθοῖρί πόσην, ϑιγποίανδιῃ ΠΡ ΆτΩ ἸδοΌΣ Ώ1, 
δι - ἕ 

4086 ΠΟΠΒΆΠ05. νηΠῸ8. ἀοοίοθ. ξιρὶῦ, 88115. εχ ροάϊνοριηΐ 

Βαῦον, αὐ Π, τοῦ Ἠδι π. οὐ Βυδάον. δὰ ἰ, 91. Μαίεμ. αν. 

Ρ. 775. ἤογχαι. δὰ ΨΊρ. Ρ. ὅ82.. Τπαϊϊδπῖον δαπα ᾿πίογάθπι 

Τ,αἰϊποόναγα Πἰδιογοὶ, τι χίπηθ νια8. Ὑιά. δόμοιο. ὅσ, 

Ρ. 6:8. ἔ, Ἐπαῖα ὁππαποῖαία 1 Πηϊεῖν 15 118 Ἰητονθοϑῖξα, πὶ" 

ἴπ 811|5. Πἰπρτ 8. ραγ θη μθδῖη. οομϑ τε, δὲ νυθαπι ἢ η1- 

πηι τϑοὶρίαηξ, ἰω Πα ἰναπι τϑι θη, Ὗ, γ3. ξυνέβη αὐτῷ, 
ἔς ἜΡΕΝΕ Ἂ ἧς δρὌΘὔΤρ ς ἀν 3. ΄ 
ἅτε ἐν. αὐτῇ τῇ ἐφόδῳ ᾿καὶ ἐξ ὀλίγου παραγγείλαντι, τὸν τε 

3 ἢ ι χλ τδγ “. ι , ἃ ι ὡ 5. δ .ἢ 

“ἱριστοκλέα καὶ τὸν ἱππονοΐδαν μὴ ϑελῆσαν παρελϑεῖν, ἀλλὰ 

καὶ διὰ τοῦτο τὸ αἰτίαμα ὕστερον φεύγειν ἐκ Σπάρτης, δόξαν- 

τας μαλακισϑῆναι, καὶ τοὺς πολεμίους φϑάσαι, δὶ δοοανδ- 

εἰτι5. δου ρθη ἔφυγε ἀἰοεμά αν ἐ886.,. Π. 1118 εἐἰοσαι Βαπει. 

ΟΕ ᾿αΐνα οἂρ. Ρορίθθαιο 46 ραγθητ ἢ 68ὶ 6Ἰοἰδ. 

ββ) Ῥγο ἱηπιρεγαΐίνο, Ῥο58. ποἰϊδϑταα. Ὑἱά, Υ, 

Μαι. Ρ. γϑξ: 54ᾳ. ΤΒΙΘ 50}. ᾧ. 205. 

γγ) Ῥτο ραγέϊοῖρϊο. γί. Μά. Ρ. 795. ποῖ, 5... Αἄ6ε]. 

ΙΝ, 47. Ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου --- οἵ στρατηγοὶ τῶν 

᾿Αϑηναίων, κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας μὴ ἂν βούλεσϑα: ὑπ 

ἄλλων κομισϑέντας, ταδὶ τιδιαἴαπαι 8! τποϊα σαι ΡΥ ΟΡ τ 

τοηυΐνονθ, δδά πὶ ῥ᾽ αὐ πὶ ραν οἰ ΡΙ ΟΣ ΠΣ. ΘΟ ΟΙ 88. ΘΥΪ- 

ἰδίαν, ᾿μΠα νατα 80 08 Ε{{ τπλπὶ 6888, τϑοῖθ τηοπθηὶ Τπ|6Γ-- 

Ρυεῖθβθ, 866. πιαῖθ πὰ ἰγδἘὶ 80 ΠοΠ ϑίδ νεῦρα ῖ, 21. Εὐ- 

ρῆσϑαϊ δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς πα- 

λαιὰ εἶναι, ἀποχρώντως. Ὧδὲὶ ὡς ἀπίθ ᾿πμΠ να πι γδϑ νυ 1 - 

δομθὶ νίμα παοῖ, φιαμέμηι ἐφϑίϊηηοηῖα εἶδ τορι ρΥΐβοῖ5 

μεγϑρίοιια 6886 ροϑϑιεπί, ΜΙιΑ. ΜΔ... α΄. ρ. »δϑ5. 84. 
» 

᾿δὸ) 1ηγιαϊεῖνο εἰπερι τοὶ δἐριθοξεγα ΡῈ. δοπίτωιοξίομεηι 

αἰϊφιίαηι δι δεεμέα. Ῥυδοῖθι. δα 79 δ Μίαϊιἴαθ παρ εὶ Ρ. 

σθι. ποῖ, 2.»γ) σομδίαενα μᾶθο. ΥὟΙ, δ, ψηφισάμενοι ὥοτε 

πάσῃ προϑυμίᾳ ἀμύνειν. ΠῚ, 45. Καὶ τοὺς τριηράρχους 

κὰὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων ἐδίδασκεν (ὁ ᾿Αλκιβιάδης) 

ὥρις δόντα χρήματα αὐτὸν (τὸν Τισσαφέρνην) πεῖσαι. ὥςτε 



Π. ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΌΙ5. Χάν 

ξυγχωρῆσαι ταῦτα ἑαυτῷ. ὙΠ, σ9. «Αἰσϑύμενοι δὲ οἵ ξύμ. 
μαχοι καὶ ὁ ᾿Αστύοχος τὸν ϑροῦν, καὶ δύξαν αὐτοῖς ἀπὸ ξυν- 

δου ὥοτε διαναυμαχεῖν. ΨΠΕΠ, ὃ6. Παρῆσαν δὲ καὶ ᾽49- 

γείων πρέσβεις, ἐπαγγελλόμενοι τῷ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων 

δήμω ὥςτε βοηϑεῖν. ΘΙΠΆ]1α ΠπορΏμ}1} ἃ 6 Χοπορμουΐε ἀδαϊ- 
μγ19 1 [πη 8 ΟΥτορ. 58. ν. ὥςτε. 864 1, 90. ἽΞως ἂν τὸ 
τεῖχος ἕκανὸν αἴρωσιν ὥςτε ᾿ἀπομάχεσϑαν το (οἰ αν’ πεγι ει 

ἑαοποιει αὐ ρρπαπαίτογι, 864. ζαομοτει, δα χῆο ρέρπο- 

ἔμ: δῆμθ ροβὶ δαἤϊθοῖῖνα ὥςτε 5116 8658 τηπἰαιίοπο 86- 
ἀϊταγ, αποά δϑηϊθῖ, πὶ νυ μϑΟα 1 σις δὲ {77} σις ροβὶ 

δὐϊδοιίνα ἀἰβοθυηδγθ αἰ Ἰσεγι., ]δαὰθ 1, 28. ἴη ἽΕτοιμοι 

“δὲ εἶναι καὶ ὥςτε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ 

'ποιήσασϑαν ποι σαὶ οομίασογα ἕτοιμοι εἶναι ὥςτε ἀμφοτέ- 
ρους μένειν, Ρυ8ϑεδου ἶπὰ. αἰ" ΠΘ ΟΠλΐ880 αυΐϊάθπι ὥςτε, 

4ιοα ρϑιιοὶ πχοάο ἴχα6 ἀθρυᾶνϑιὶ ν} ρνοβογίθαη!, ΒΕΠΘ 

Ριοοθάοθνεὶ βοπίθηίϊα, Νέα ᾿ἰσεὶ ροβῖ ἕτοιμοι δὲ εἶναι ὁχ 
δπϊθοεία. γόρείοτα ποιεῖν ταῦτα, ητ18. πος εδἰσηϊποανεὶ, τὰς 

ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ ᾿ Ἐπιδάμνου ἀπάγειν, πο 8Ὁ- 

ΒΟΜΙ8 86 Π8}}5 δ Πσεχοίαν, ΝΟΩῸΘ δἰ ἑῃ 1 ν ΘΙ ΠΙαΡ, πὸ 418 

οὐ Ἐνεϊμαγο ἰϑίο ἕαοϊαϊ, 401 1 [06 110, οἱ τ πΐιι5 

ῬΒΠοΙορίϑοι ΒΙἀξον ἔαβο. 1. Ρ. 20.. δέ ρὲῦ γε Ἐχρ] απ μι 

Ραξαξς οαἱ αυϊάεμη,, δηΐθαμδηι ΤΌΤϑιι8. (6. ΠΡ 018 ρἢΠο]ορὶ- 

οἷβ ποία ἴεγαϊ, θθηθνοϊο βαδάθιηιιβ, τὶ Ονδιηπηαὶϊ- 

σὰ ΡΔᾺΪο (σοι 5. ̓ πϑρ 1 αὶ. ΠΙΔα 6. ΠῸ5 ΠΠΒ ΠΘΥΠ115 ἰὮ 

ϑθῃ θη ιία 18 ΟἸ1Π| Θχροβιία., δὲ οὶ δίθρμδηο δέ, ᾳαοὰ 
50 Πῃο]ϊαϑία Ἰρῃοναῖ, ἘΧΡΌΠΡΊΙη18, 

οοὰ Ῥααεν τ  Βιάνχο χων 

αα) ἴγο νογῦο ἢπϊέο πιδφιίαγυ ἰεστέωγ. ΑἸξουπης 

αυϊάθηα, 81 Ομ εἰμ 8. αἴτιον δ᾽ ἐγένετο --- οἵ πολλοὶ οὐκ 
εἰδότες, 46. απα ξουγηι]α νεγθαν ρυδϑάϊοδίο δοσομηπιοίία- 
ἴθ. Βαρθηΐθ (νἱὰ. σαρ. 11. 101 ἀἴχῖὶ Πκ. ΙΝ, γθ., εἰ 

«φαοϑβόδηι ποι παινοβ δρβοϊαΐοβ, 4] οἂρ- ΙΧ. Ἔχρ!απαιὶ 

βιπιῖ, νοῦρὰ ἡ, σθ, “Ἅμα δὲ ταῦτα (ἔδει) ἐν ἡμέρα δητῇ 

Κα 



τ48 . ὉΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΌΙ5. 

γίγνεσϑαι, ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ Δήλιον οἵ Βοιωτοὶ 

ἀϑρύοι, ἀλλ ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν κινούμενοι. [π υϊρὺ8 

56 αϑαπι ΠΟ ῬΟΙΠΉΠ ΘΓ πποπθηΐ, αἰ ξυμβοηϑήσωσι τοροϊά- 

αν, Βεπθ ηαίϊάεηι; 8864 ὃχ 60 ἀεβιυιθπάαμι βοηϑήσωσι. 

Ῥγαδείθγεα ἰρϑαπι κινούμενον ϑρονυπαηὶ ορίϊμηϊ ΠΠΡυ]. 1. 

ποῖ. 1, 25. Κορίνϑιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν 

τιμωρίαν --- --- ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν 

παρημέλουν, ὄντες ἄποικοι" οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοι- 

γαῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα, οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προ- 

καταρχόμενοι τῶν ἱερῶν, ὥςπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι " περιφρο- 

γοῦντες δὲ αὐτούς, οἱ 4απ86 βε4απηΐαχ,, ἴῃ 415 τ] τὶ 

δοὶ νϑυθαμι Ππιίαγα. Ὅλ πομημ}}1 ἀϊχαυαηΐ, γάρ ἀθὰπ- 

ὅατε (ν]4. 5680}.), φυμοα ἤοὺὶ ἤοπ Ῥοΐδϑί, 811 (αἱ ΝΝΘΟΡἢ. 

1) 045) πᾶπο ραν σα ]Δ πὶ βαϑρθοίδηι 6586, απο Τα ]Ἰοῖαμα 

ποη οοπἢιτηδὶ σοαϊοιμ διαί οσ  ε5 5 811} παρημέλουν ΣΧ δπ- 

τοοο 4. τερϑίθπααχη, οἱ νερθᾶ 80 ογἀϊηδπεία 6888, παρή- 

μέλουν γὰρ, οὔτε --- οὔτε; 8111] ἀφῃ]4 16 (νἱᾳ. 83.680].})., ρατγιϊ- 

οἷρία 8 ραθα]ο ἦσαν ροϑῖϊα 6556 τὸ ψϑυῦρο βηϊίο (οἴ, Ηεν. 

4ἰ γὶρ. Ρ. 770. 776.). ο αΠ αὶ πην αΓῸ βου ρίου, ἀπ ΠῚ 

Ῥογιοάμτα ἱποίρθυεῖ, τϑρϑῖθυθ ἴῃ πο παρημέλουν νΕ] 51- 

χε δ᾽ᾳφαοά νεῦραϊα δά άθγθ9 δε αασπὶ Ρ᾽ να ΟΥΔΙΪΟΙ 3 

γιθη τα οἰπὲ, τοὶ ΟὈἢ 95 εϑὶ, 1Πἰὰ ὙΠῚ, ὅὃγ. Ἰεσιίαν ΖΊι- 

ὅτι δὲ οὐκ ἦλϑον, πολλαχῆ εἰκάζεται" οὗ μὲν γὰρ, ἵνα διατρί- 

βῃ ἀπελϑὼν, ὥςπερ καὶ διενοήϑη, τὰ τῶν Πελοποννησίων" 

ἴηι βεααιηΐην 4118 τπθπιρτα ΡῈ οὗ δέ εἰ ἄλλοι δέ, οτπηΐα 

οἀγνομτϊα σάῦροὸ Πμῖο : τοροϊεπάμτῃ δηϊμα εἴκαζον. 6 η1-- 
406 11, 68,, ὩΡὶ προςπαρακαλέσαντες 1Ὀτὶ δἕ 50] 10] 5ῖ8 ΤΘΟΙΡῚ 

1υθεθαηΐ, ραποίατῃ ροβὲ τριάκοντα ἴπ ΘΟΥΏ πη πα Β ΠΏ. 
Ὑιά. εη9. εγαά. ἴῃ ἘΡθπῖπι. [ΘπὩ. ἃ. χδιθ. τα. [Δῃ. 

ΑἸΙο5 Ιοοοβ, 4πὶ 8110 τηοῦο ἢπο ρου πθηξ, ν]46 ἴη- 
ἔγα οὺ δέγωοίώτα ναγίαία δὲ ἱπαεφαΐὶ εἰ 80} Βιεντίο- 
φιιεγέϊα. 

ββ) Ῥγο ἱηξβηϊέϊνο. Ἦϊο ἀἱοὶ ποη ροϊεϑὲ φιυδηΐαπι 6.- 
γανυίης Ὑἱρὶ ἀοοίὶ, «απ ἀγᾶθοος [μαἰϊη6 Ἰοααὶ νϑ]θ μέ. 



΄- 

[- ὍῈ ΒΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΙΡΙΘ. χά9 

Νοδ οὐ 5815 118. ἴῃ 4αΐθ5 σοηϑίαπα αγδθοδθ ᾿ΠΠστ!8 6 Ὁ15118 
Ραυεοὶρίαπν γθααίγιξ, αἴθ δἰϊδπι 115. ααᾶ δ᾽ ΔΡ ᾿πηρ 6 18 

50 ΠΟ] Ἰα 5.15 τπ816 ᾿π δἰ] εοία βαηὶ (Ὁ 1, 158. ἀπὸ τοῦ πεῖραν 

διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσϑαι, εἰ 16 εἰΐατα 1, 151. 1Π|, 15. 41.) 

ἰγδοίαπηαβ ἰδπία μι 68, ἡπ|86 ν 6] 80 8118 αυϑθοὶβ βου! ριου]- 
Ῥὲ8 σνεὶ ἃ} ἴρ8ο Τπυογά 4 41115. ἴῃ ἰο018. ΡΕΡ ΤΏ ΠηΪ ΙΝ απ 
ἀεοϊαγαία βαπί. Ῥοπίϊαν ἰρί ιν ραν οϊρία αι ἰοοο ἴῃ Πμϊ νὰ 

488) βἷηθ δυζίουϊο ροϑῦ νϑῖρα ἀϊσαπᾶϊ, ρεδγϑυδάθηὶ, ἀδ6- 

ΘΟ ηἥιϊ. 

ΟΕ, Μδιη. Ρ. γθ6. 5ᾳ. Ααά. ΥἹ, 6. ᾿Εψηφίσαντο 
πρέσβεις πέμψαντες πρῶτον ἐς τὴν "Ἔγεσταν, {01 ΠᾺ]}}118 

ἱπβπηἶνιι8 βεααϊίιν. ΥἹ, 84. Εἰ δ᾽ ἴδοιεν παρὰ γνώμην 
τολμήσαντας, τῷ ἀδοκήτῳ μᾶλλον ἂν καταπλαγεῖεν, ἢ τῇ ἀπὸ 

τοῦ ἀληϑοῦς δυνάμει" πείϑεσϑε οὖν, μάλιστα μὲν ταῦτα 

τολμήσαντες, εἰ δὲ μὴ, ὅτι τάχιστα τἄλλα ἐς τὸν πόλεμον 

ἑτοιμάξειν. (Οὗ ΤΥ, 1γ.. 4ιθπι Ἰοοὰπι ἴᾶπὶ παραὶ Μα11]}}.) 

ΝΠ, 68. Νομίσωμεν, ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι --- ὅμα 
δὲ ἐχϑροὺς ἀμύνεσϑαι ἐγγενησόμενον ἡμῖν. 8564 4ὰἱ 1ο- 
οἷ εχ ἴ, 70. ἃ ποπη}}} 15 ἤπο σοΐογίαν, 15, π8 γεἀαπαοὶ 

νΘΕΡΏτη τυχεῖν, 8110 πηοᾶο 1ἰευρυείδη 118 δῖ, ὙΙά. ποῖ. 

δ σνεγθὶβ δαίθηι ἐνδέχεταν περιμένοντας εἰς. 1, 124., 486 

νΑΓ 118. χη 415 ̓ η 6 ΠΠστιαίτιν, ἰδ πὶ ΘαΡτα οαρ. ΧΙ. δοΐατι 6δϑ. 
Ὠεπίᾳιθ 1, τάι. αΑὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε ἢ ὑπακούειν πρίν 
τι βλαβῆναι, ἢ, εἰ πολεμήσομεν, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βρα- 

χείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες, 51 ΠΟΙ 118 5111}} νυ 18-- 

ἴδ 6586 δἰ γποί γϑ,), δἰ ὁ πολεμήσομεν σαὶ γϑρθίειδ 
πολεμεῖν. 

ὈΡΡ) οὰπὶ αὐἴσουϊο ἴθ πϑυῖτο, 

αααὶ) Πα τιὸ ραγἐϊοίρίπ δε δέαπέϊοϊ ἐγδέαγ 84. Μαϊιῃ. 
Ῥ. 834. Αἀα. Υ, 9. Τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος 
τὴν διάνοιαν ἔχουσι. ἼΙ, 24. Τὺ ἐπιϑυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ 



το 1. ΡΕ ΕἸΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΓΌΙ5. 

ἐξῃρέϑησαν. Οἷν, ααδο 46 ραν Ποῖρίο ρτὸ βυιροίδηινο ροβίϊο 
ἀἰοία δα οἂρ. ΨΠΠ0 πη}. 

βββ) Ῥεῖ εοριοζαΐξίογετη, οπεαγιόγε ἰοφιίοπαὶ γαξογεετε, 

Ὑ, γ. Οὐ βουλύμενος αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καϑημένους 
βαρύνεσϑαι, ἀναλαβὼν ἦγε. Οομβια!ς 101 βου ρίου ἔουιμ αἱαβ 
ἀἰσόμαϊ ἐν τῷ αὐτῶ καϑημένους οἱ διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ 'κα- 

ϑῆσϑαι. δ ααὸ πὸ 418 ἀμ θιοῦ., οἱ διὰ τό ρϑὺ διὰ τοῦτο 
τηϊουρυδιθίμν, 4Ό ΘΠ 5.1 ΠΟΥ σ βου τπὶ εχ ΥΠ], γ7ι- 
(ᾳφυαπασαπι μὰηο ἰοσαι οἰΐατα Αἰ [6 ἸΏ 16 }}Π|61 Ῥό856 νἱς- 

ἀδθΙπλὰ8. 81} δίγαοῖμ ἃ ἀπὸ κοινοῦ) ΤΈΠοΥ ἀ141 νἱπε σαν 

δια αὶ (ο6}16., Αοιι. Μίομδοο. τ, 1᾿, Εν 5. Ρ. 516. οοιπρα- 

ΤΘΠΏΊ.5. δι} ΠΠπππχ Ἰοο ΕΝ, 56. Καὶ νῦν τοῦ ἀφανοῦς 
τε τούτου διὰ τὸ ἀτέκχμορτον δέος καὶ διὰ τὸ ἤδη φοβεροὺς 
παρόντας ᾿Αϑηναίους Χαΐ ἀμφότερα ἐκπλαγέντες, ὉΔῚ ἀυΐ, 1π-- 

ΒΏΠΙνο παρεῖναι, Ὁ ῬΑΓΕΙΟΙΡΙΟ 816 τό υἱεπάσμι δυδί, 

της Ὑ1Π., τοῦ. ἀδὶ ναϊρο βου θιίαν, Οἱ Πελοποννήσιου διὰ 

τὸ κρατήσαντες ἀδεῶς ἄλλον ἄλλην ναῦν διώκειν, ἤρξαντο μέ- 

ρει τινὶ σφῶν ἀτακτότεροι γενέσϑαν, 56 (855. Αὕς. Ρα]. διώ- 

κοντες ΡΥῸ διώκειν διιρροαϊϊαηξ, Πᾶθο ἀἸἸἸΟΠἸοσ ἐλ! α τῇ ΡΡδ86- 

58} 155 ΠΟ] 1 ΠΥ ΟΓ ΠῚ δουρίαγα πα ἀπ 016 Ργδοΐο- 

τϑρῦα δὶ, αἱ διὰ τὸ κρατήσαντες ΡΓῸ χρατήσαντες 5ἰ γι 0 }1- 
οἰἴθι;, νῈ] διὰ τὸ κρατῆσαν μοπίξαπι 811, 9.11 Ὑ], 84. διὰ 

τὸ μὴ ἀσϑενεῖς ἡμᾶς ὄντας ἀντέχειν Συρακουσίοις, [οΥία5868 

ῬΙῸ εἶναι, χιύΐα πο8 ποὶ διγηιώ5 τη ΠΤ, τ δίϑέογ δγΎγα- 

ομϑαπίδ. ἸῺ δῖ. ν᾽ δδίαν βομο !αϑῖθθ. οΘρΊ586: διὰ τὸ δύνα- 
μὲν ἔχειν, ὥςτε κ. τ. λ.; 5ε4ἀ ἸΔ6πὶ 585 6. ΨΘΥΡΙ5, υἱὶ 

δθ)}, διηθγοιὲς φύα πὸ8 ποήρ αἰθἠ68 τοϑιβέϊσιδ ϑ'γγα-- 

οἰϑαγῖδ. Νεὸ ἀιθῖιο πο γοίουνο 1, 2. Τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν 
ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄν- 

ϑρώποιν ᾧκουν οἵ αὐτοὶ ἀεί, “Ῥγο εἶναι (ν 1. 56110].},. αἱ αὖ 

ἐκ τοῦ ρεηάθαϊ; οἱ 81 οὕτὰ ΑΡΥΈ50ἢ. ᾿ππρὶ ΠΙσδαὶ ἐκ τοῦ 
ἐπὶ πλεῖστον 80. χρόνου, ἡτιο δ5οὸ ΒΡ θείαι, πο τόπου, 
ἊΣ 16: ἀΡίημ6. Θηΐμι λεπτύγεως ογαὶ Αἰἰο, 8584 ἐκ τοῦ 

ΟΠ Ρ]αοεῖς [π8πὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον χρόνου, ΡΥῸ ἐκ τοῦ 
πλείστου 8560} παλαιοτάτου χρύνου, νοὶ ργῸ ἐπὶ πλεῖστον 51Π6 



Π. ΡΠ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΙΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. ιδι 

Ηΐδ5 αὐαϊ αι θη 15, ΡΥ δθίου ΠΙΟΧῈΠῚ δουρίαπι 69561.1 δε- 
ΤᾺΠΙ οὖσαν ῥτῸ εἶναι ἀἰοὶ ρό586, τϑααα δχϑιηρία οβίθη- 
ἀπμι. “4 ΒαΑύκπ. Ἀπ. ΥἹ, ᾿. διείργεται τὸ μὴ ἤπειρος 
οὖσα, φαοά 4110] βϑ:ρον μὲν ἱπῆπιίναμι εἰουίασ. Ὑ1α, 
Μία. ατσ. Ρ.. γϑι. πὸϊ, 5. 

ΟὐΡ. ΧΠῚ. ἘπΔΠ]αρο ε) ἐδηιρογιέπι δὲ ζ) ρογδοπάγαπε, 80Ὁ- 
τιολταν 8) ἀγραίίσρο. 

88 Ῥτ ἃ 6.556 π 5. 

αα) Πρὸ ἱπιρουζεοίο Βαυθυαβ ᾿ηνοηϊὲ 1, 68, Οὐ περὶ. 

ὧν ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν λε- 

γόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε, ὡς ἕκενεν (1ἰὰ σοὐ, νἱά. Ἰἰῃ ἢ α ἴὰ 
ΟΡ. 46 ἀἴ8]. Τὰς.) τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων λέγουσι, 

ὉΌῚ οΥαῖο γϑοὶα εἰ ΟὈΠαπα, πὶ 8860 6 4}101, ρει να 8 

βαπῖ, γιά, Μδ ἢ. αν. Ρ..71., Τα 1, άι, Φίλον ἡγοῦν- 

ται τὸν ὑπουργυῦντα, ἣν καὶ πρότερον ἐχϑρὸς ἡ. Νοορηγ- 
ἰι85 Πασαθ: Τὸ μὲν πρότερον τοῦ παρῳχημένου μύριον, τὸ 

δὲ ἣν ἢ πρὸς τὸ μέλλον. ἀξυμβίβαστα “ἄρα ἀλλήλοις" κείσϑω 

δὴ ἀντὶ τοῦ, καὶ εἰ πρότερον ἐχϑρὸς ἦν. Ῥοιία5. ποϊϊο δι]-- 

ΨΟΡΌΙ πρότερον ΠΟ ὨΪΠ115 ΡΥ ΘΠ ΘΠ 8. Π181 ἸρϑΌΩΙ εἶ --τ ἣν 

τ Ροπὶ ρμίασαῖ: παῖ ἦν Παρεμΐ ον (, ΕἸ, εὖ εἰ Β 46 

ἤν 886 06 σοῃξμπα! σομπϑδίαί. ὙΠ Θἰ 8: ἴῃ ψ 6} 18. {Π]| 
ὅγ. ᾽ς τοῦτο γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προκεχωρήκαμεν, οἵτινες Μή- 

δων τὲ κρατησάντων ἀπολλύμεθα, καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν 
φιλτάτοις Θηβαίων ἡσσώμεϑα. Νά ὄλλυσθϑαι εἰϊαινδὶ Ἰα τὰ 
πι ῬΓδδβϑθηΐα ρυδαίθυ! ἐδ ρουὶδ ποῖ οι παραὶ, αἱ ἐς 

το ϑίγαν δ σαι: Τοσάθν]οῖπ, Δ οἰς, Μοηδσο. ἢ. α, Ὁ. 46.. 

ααδηφαϑηη ἤτιο ἥδε πο) παρδὲ Οδηδον οὐρα! ΕἸΡΉ ΘΙ πε. 
ἴθππ. 1816. ηο. 12.. ἰδ θη νδῦδ ΠΙΟΝ  πΠΔ δϑὲ, ΡτῸ ρδτ- 

ἔεοίο ἰαπίαμ, απο μὰ πο ηὐυδάγαϊ, ΠΟἢ 806} ῬῈῸ 

ἱπιρογθοϊο νοὶ δουίβίο ροὴὶ ροϑβθ. ϑουῖθο Ἰσίταν ἀπωλ- 
λύμεϑα. 



χἦϑ 1. ΠΕ ΒΤ ΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΡΙ5. 

ββ) Ῥτο ἐπερεν [ϑοέο οἰγι ἄν. 1Π, 66, Εἰ μὲν ἡμεῖς αὐ- 
τοὶ πρός τε τὴν πύλιν ἐλϑόντες ἐμαχόμεϑα, καὶ τὴν γῆν ἐδῃ- 

οὔμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἵ πρῶτοι 
καὶ χρήμασι καὶ γένει --- --- ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἀδικοῦ- 
μεν; ὉΌῚ ροβίγομαα αυϊάθηι σϑοίθ ἀϊοία δυηΐ, ααοηίδια εἶ 

ἐπεκαλέσαντο Ὠοϊαΐ 51 αἸοοϑδίσογιεπέ (αυοα τ νϑγᾶ 8 115 
[ασϊαι 65.) ν 8} 4|1Π15 νϑυθῖβ φιμγε α΄ οοβοίνεογίπε; 864 ἴῃ 
ῬΓΙΟΓΘ τ }Ὸ ΡΙΌΡΥΐΘ γεαυϊτοθαΐαν εἰ ἐμαχόμεϑα --- ἠδι- 

κοῦμεν ἄν, ῬΓῸ 410 ΒοΊρ81: ἀδικοῦμεν σομποὶπηϊία 18 οδιι88, 
αἰ νἀοῖαγ. Αρῃά 8]105 βδογιρίογοβ οἰΐϊδηὶ ρου δοιαὶ ἴπ 
ΔΡΟοΘοϑβὶ (αἰαὶ 8 ΘΙ γα Ἰερίιαγ, Ἐδ0116 Θχοιβατυὶ ροβ- 

δ πῦ νευρὰ ΡΙαίοῃ. ΑΡο]. ϑοον. 5. Πόϑεν αἵ διαβολαί σοι 

αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων πε- 

αᾳἰττότερον πραγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη φήμη τε καὶ λώ- 
γος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἵ πολλοί, 4αδ6 Ὦγε-- 

νἱΐεν ἀἰοία βαπὶ ρΓῸ λόγος γέγονεν, ὃς οὐκ ἂν ἐγένετο, εἰ μή. 

Μαίογθμι οἰϊεηβίομθ μα μαθεπὶ ΔΈβϑοῦν}} νοῦθὰ Αραδ. 866, 

κι ’ Α Ψ “4 ἢ 
Καὶ τραυμάτων μὲν εἶ τοσῶν ἐτύγχανεν 
ΓΝ δ «Ὁ ω ᾿ 3 3 ͵ 
ἄνηρ οὗ, ὡς πρὸς οἶκον ὠχετεύετο 

φάτις, τέτρωται δικτύου πλέω λέγειν. 

γγ) Ῥαντἰοϊρτιιτην ΡΥ αεβθμΐ8 ργὸ αογιϑἐϊ νοὶ μον [εοἐὶ 
Ραγεϊεῖρῖο. δι᾽ ραν ϊοῖρίαμπι δα θδίδμ! νι ̓ ηδίαν εϑὶ, Νὲ 
ΟΠ ΠΙ ΘΠΊΟΥΘΠ1118 φεύγοντας, 400 ΠΟΠΊΪΏΘ 586 1881:Π16 608 

ἀδποίαγι, 411 11. Ἔχ ] πὰ ΕἸΘΟΙ ϑαηΐ, 8815 οοπϑίαὶ, ΤΠὰ-- 

ογά. ΠΙ, 4, βου Πέμπουσιν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας οἵ [Μιτυλη- 

Ψαῖοι τῶν διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, ΟΌΪ ποη δὶ, 

ΟΡ οὕπὶ ἈΘΙϑΚὶο ΡιῸ διαβαλλόντων 6 οοῃϊεοίατα ΡΟὨ88 δια- 

βαλόντων, 4υστα οὗ διαβάλλοντες δ᾽ηὺ ἀοομδαίοτε5. Αἀά, Τ|, 

2. Θέμενοι ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα, τοῖς ἐπαγομένοις οὐκ 
ἐπείϑοντο, τ] Ὡοπ δοοιτγαία οϑὲ ϑίερηδηὶ ποῖα, οἱ Π, 8. 
Εὐρύμαχος, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. ΟΕ, ΠοΡεοκ. 

«( Αἴδο. Ρ. 277. [πὶ φαϊθι5 ἰοο15 5 π1}}} ρθουν πΠΆ ΠΘ 5 οἰθοίιι5 
ΡΕῚ ρυδϑίθνδθ ἰμαϊἰοσδίωσ, απ ταϊϊομα ἀδικούμενον 1, 88. 
ΘΧΡ]ϊοα πἄατι Θ850 ν τἀ Ηθνπι. αὐ ΘΌΡΆ. ΕἸ. ν. 4. 



. ΚΝ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗῦΟΘΥΡΙΠΙ5. [ΕΝ] 

δὸ) Ιγαδβθηδ ΡΓῸ αοτϊϑέο ἱπαϊοαίοῖ, Τιαϊ ποτ πὶ ργα6-- 
4618 πιἰδιοσίσαϊα. Ναί. ΟΥ. Ρ. σοά, ΟΕ, ᾿πΐνα 8} Ογαϊϊο- 

π ναγὶδίδ. 

ε) Ῥ͵Ὸ ργαβίεγίῖο ρεογζεοίο, πᾶ οοσπαία ἴθ ροτἃ 

ϑιπὶ, “δὸς αὐτοὶ μετὰ προφςηκόντων τῶν τοῦ δικαίου κεφα- 
λαίων ἐς ὑμᾶς ἐρχόμεϑα, δεδήλωται 1, 4ο. Οποὰ υδβἰϊά- 
᾿ΐπ5 ἥκομεν αἀἰχ᾿δ5οῦ βουρίον. δι. ρΡ. χοά. 

ξ) Ῥρὸ {μίμγο. ἴπ φυδαὰθ ἔεγθ Πἰπσαα ἐθηηριιϑ ργο- 
χὶπῖθ Ταϊπσαπι δ δου βίιι8. ας ηΣῚ ργαθϑθηίθ ἀδποίδηϊαν, 1, 
121. Μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὼ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται. Μα]ία 

δηποίδνπηΐ Ἰηΐογργείεβ δα 1], 44., 564 ἴῃ 15 (αἰ νου πιο-- 

παῖς ΑΡγοβοῃ. Ο}55. Μ|15061]. Τ' Π|. Ρ. 150.} δᾷϊ νϑυθαπι 

εἶμι ε8ῖ. αυοὰ ἀρὰ] Αἰζοο8. 1 ἔα αγὶ ν]η 4010, δαΐ ἴῃ 

δοίζετα ΒΕΓ ΠΊΟΙ15 ΘΒ ΠΟΥῸ 8616] ΓΔ 6568 δὲ 8616] { ὩΓΏ τα 

ἴθρα5 ᾿πν θη παι, 46 4Ὲ10 08 ἰΟο15 (εχ ΦΟΓΆΥΩ ΠΠΙΘΙῸ 
διατὶ εἰΐατα 11, 4π05. Παρεὶ Ὠίοη. Η.. Ρ. 801.) ᾿πἴγα 50 Ονα-- 
ἰϊομθ ναγιϑίδα εὐ ᾿Ἰπ8 θα .8}1 ἀἸσεῖτιν. ΑἸ οἰ 65 ἰδ} ἴῃ θὸ 

εὐταΐατα, αποα νεῦρα ἴῃ οὦ ἱπ ἕαΐατο οοη γδοίομδηι Αι1- 
οδπι ραἰἱ (ΜΔ. Ρ. 215. 4.) οη Ρεγβρθοΐαμη θεῖ. ΕἸ 58η6 
δθο τὲ8 ποῃάψατῃ ρδπα ἀαὈϊο οανεί. ΟΕ, Βαίίπι. αι. πηᾶχ. 
δι 95. ποῖ. 16, Νϑηι ἐλευϑεροῦτε 11, 8. οἰΐαγα 4] Ἰοὺ ἜΧρ!!- 
οδυὶ Ροίθϑι (ν14. ἤθυμι. δὰ ὙΊΡ. Ὁ. 901.), εἰ ἐδ οἰκειοῦντας 
ΥΙ, 25. Βαυθρὰβ 80.101: 9», [ΔΘΡῚ τη] οἰκιοῦντας [Ῥομὶ 
Θῃΐπι ΠΡ ῚῚ οἰκιοῦντες ἨΔ ΌΘΩΐ}, Βαρρ]είο ὡς, ἐαμφιίαιι 6ομ-- 
εἰϊέμοϑ; Ὠθαὰθ δηΐπὶ ἔδοθσθ ποὺ ψοϊεραπὶ Αἰμεηΐξηβθα, 
βεἀ 1ἴὰ ΘΟΙρΑΓΑΡΙ δία 6 1πϑέγαι δὲ ΝΊΟΪδ5, αὖ 4] χ- 
δι ψϑ]ϊαξ ᾿πΐϑὺ ᾿ηξεβία ουηηΐα οομάογα. . Ααή͵ ΓΤ ΟΡΡΥΓ. 
84 1, τοο. Μίνγαπι ψειῸ δβὲ, ἐπέρχεσϑε ρον Γαϊαχιιαι ἰπ 6]- 
Ἰεοίαμι 6888 ἃ ὨΌΚΟΡΟ ἴῃ Ἠΐ8 νϑυῃ]8 ΠῚ, άγ, Νῦν μὲν 
γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ, καὶ ἢ 
οὐ ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ, ἐὰν βιασϑῆ, ὑπάρχει τοῖς 
ἀποστήσασι πολέμιος εὐθὺς, παἱ τῆς ἀντικαϑισταμένης πόλεως 
τὸ πλῆϑος ξύμμαχον ἔχοντες, ἐς πόλεμον ἐπέρχεσϑε᾽ εἰ δὲ δια- 
φϑερεῖτε τὸν δῆμον τῶν Μιτυληναίων, --- --ο πρῶτον μὲν ἀδι- 



.ϑὲ 10 ΠΕ ἘΠΟΘΟΥΤΊΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΠΙΡΙΒ. 

κήσετε. αι νϑιρα διαφϑερεῖτε εἰ ἀδικήσετε ραῖεξ πα] Δ τὶ 
ναι Πάρον ρο886 1 ἐπέρχεται, απο δα νῦν τεΐδεϊαν., οἱ 
το τόποι ΔΙΒ ΘΗ Θ βία δὲ ἃ] ἰυατη ον αἰαὶ π,), 4118}15 ἴὰπῸ 
οὐαί, ἀδβουιθιι. Ὦδηίαυς Ὗ, δά. “Ηἰιδει δὲ οὐδεὶς ὅποι 
στρατεύουσιν Του δ 5515 ργδαδίαὶ δου ΓΘ στρατεύσουσιν. Ὑιά. 

ΔΌρτα 588} Νοί, Ἰπάἴοαι, εἴ Παῦγα 5} Το ρ. Εἰ. 

ηη) {ηξβαϊένιια ρι'αφϑομεϊδ ργὸ ἐμέμγὶ ὑπ [μϊέίνο, ροϑῖ 
νεῦμα ΒΡΘΥΔΠΟ, οὐθ δὴ δὲ 51} 1118, ΡῈΓ ΠΟΡΊΡΘἢ τον τα 

ΒΘΓΙΩΟΠΘ., 481 ἀρι6 ποβί αἴθ σοῃβίδηθ, ποῆπ86 ἘΔ Π15 

Ἰρμοῖα 5 ἐδ, ϑαχοί, Μ|ρ. 1, 135. 846ᾳ. ΕΥ̓, 957. Πάντων 
ἐφοβοῦντο μάλιστα τοὺς “ακεδαιμονίους, ὅτι ἔχοντάς τι ἰσχυ- 

ρὸν αὐτοὺς ἐνόμιξον οὐκέτι σφίσιν ἐπικηρυκεύεσϑαι. 

Βεπα ἰρίϊαν σούίοθ 1, 155, Νομίξοντες, ἐκπεσόντος αὐτοῦ, 

ὁῷον σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ρτοὸ ναΐξ. 

προχωρήσειν. 58 608 Θηΐπὶ Οὐ ϑιμμηδίϊοὶ Ποὺ ἰθιριιβ [8 Π16 16 
τηαἰαταηΐ, αὐ ῬΙημα, ΟἸγαρ. 1, 64. δὲ νὶ. Βοεοκῃ. Δαα, 

[ἴα δὰ}) Αογιβίο εἰ Ογαίϊοηθ ναυιαῖδ. 

8}) αν οίρίμτ, ργαςβϑο 9 ργὸ {εγὶ ραγεῖρῖο. 

ΤΥ. δι. Ἢ ἔκπεμψίς μου -- γεγένηται τὴν αἰτίαν ἐπαλη - 

ϑεύουσα. ΠΙ, 18. ᾿Κπὶ Μήηήϑυμναν ὡς προδιδομένην 
ἐστράτευσαν. Οἵ, ΘΚ. Δα Υ, θ0. 

Ὀ}) Ιπιροτξδϑοῖα τ. 

αοὴ Ῥγοὸ ργασϑεπέθ, δὶ θχοϊρ᾽ απΐαν φαποάαιι ἸΟ]Ὲ ΘΙ 

Σότυυϊαθ, ἀ6 ααϊθ5 νἱ. Ἠεϊηα. δα Ρ]αὶ. ῬΠδθάοῃ, 58.; 

Δα μα} πο Ῥοίϊεβϑί, απ ᾿Π]ρ Υ [θοΐα τη Ργαθίθυ ἐἶ5. εἰ τϑ- 
Ἰαΐτν15 ΤΕ ρον θὰ 5 ΘΠ ΠῚ ΟΡ ΘΠ ππγι 511. Αἰϊαιηθπ ἵ, 10. 

Καὶ ὅτι μὲν Ἰπυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε πόλισμα 

νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χοώ- 
μένος ἀπιστοίη, μὴ γενέσϑαι τὸν στόλον τοσοῦτον, ΘΟ 16}. 

ἦν Ῥγὸ ἐστί ᾿π|6 Πσὶ νὰ]. Οὐοά 88π8 βρθοϊοβιπι εϑί. ΝΗῚ 
“ΒΟΥ αἸ615 αυτά δι δϑίαι δγοθπδαθ, 4} Αὐρὶν!β δηΐθα 66- 
ναϑίδίαθ, ρασνδο Ἵσδηΐ, 866 Ῥγ1118 ΠΊ8 518 ΘΟ ΘΟ 65 ἐἃ8 8588 

ορονίοραὶ (απο οἔϊαπι γεσογαθ δγεοοπαθ νοοαθ αν ἃ ὙἼΓΡῚ- 
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᾿ο Αθη, 1, 551.), ποᾷὰθ υΐσαυϑπι 4] }π4} 5101] ργοροβιξα αν 

βάθει που 1465, αα8πὶ αὖ 605 ἔδο 1] 6 Δ1} ρο556 οβιθηαὶ, 

41 6 μι 8686} 11 αρθίπτ πατα ἀα σομπα οη6. εἰΐαπὶ ἀ6 

ΡΥϊϑιϊη15. ΘαρΡΌτη τ Ρ 8 Τπἀ]οεμῖ. Οπμπὶ ἰαπιθη Ονδιηηνα- 

τἴοα ΟΣ ΠΡ γὶ σαι πὶ Πο ἰανϑαὶ, οοποθάθια ΤΠποΥ 1689 

ΘΧΙ ΒΕ δ ητι8. εϑὲς τὶ ΒΑΌΘΙΙΒ πηοπεὶ, ΜΥΘΕΠΑΡΏΠ Ορρὶ- 

μην 8εηρεν ρᾶυν πὴ {1556 τῇ ὄψει, δὲ ὨοΏ τῇ δυνάμει. 

ββ) ῬΙο ρεγζδοίο. 1, 55. Πολλὰ δὲ, ὥςπερ ἐν ἀρχῇ 

ὑπείπομεν, τὰ “ξυμφέροντα ἀποδείανυμεν, καὶ μέγιστον, ὅτι οἵ 

τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν (1ἴὰ ΠΡτΙ, να]ρο ὑμῖν) ἦσαν, ὅπερ σα- 

φεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, Νοη ἰοο Πάει Θ01-- 

ἤρπιαῖ, θοαὶ δἰΐοαϊ πάθη Ποϑὲθθ ΡῈ. δἰϊᾳαοας ἰδπιρὰϑ 

ἐγαηΐέ ---- ροϊυϊε δηλ ΟἴΠ1 115 μοβίθα 1 στη τ 2 1 γ Θά) -τ 

5εἃ ηθοα πάθην Πιοδίθ5. 61 ωδγιμι δὲ ὠαξμιες διέ, γεγένην- 

ται. Κιδίδακ. ἰαπιθ ἦσαν μεν ἦσαν ἄν, ἐΐάεηι Ποδίες πο- 
δὲβ ξογοπὲ, Ἰαϊθυρνδίδεαν, 

77) το αοΥϊϑίο. ᾿Ολύμπια ἐγένετο, οἷς ̓ Ανδροσϑένης ᾽.4ρ- 
κἀς παγπράτιον τοπρῶτον ἐνίκα Ν, 49. ΝΟ βδδρὶ 5 ἢ6ο εἰμ-- 
5 φίμοεαξ, 56 566] ογοΐί. βου ον αυη θὴ Πδδο 86η- 

ἰδπῖια 86] ρυϊόγοη, τάεξοσπα ἰδ ρΟΥῚ γο]ϑίϊνο Ἰοοι8, εἰ 8]-- 

γ}}}} εἰϊεοΐαβ ν οι ουα6 (αξ ΠΌΠΟΙ, απὸ νἹοίου {ρα θαὶῃσ) 

ἰδ ΡΟΥΘ ΠΘΡ6 διβη! Ποδῖτσ, Ἰίδαιι6 πὰο 1Π ΤῈ 86 ΠΡΟ ΘΙΪΆ ΠῚ 

Ὀιοάονῃβ, ΠΙΟ 8188 δ] απὸ Ἰταρογίδοΐο τἰἰπηΐατ.. Ποιὰ 
"00. ΕΧΟΠΒΑΡῚ ροβϑιηΐ μᾶθο ΠΠ, ὅ8. Παυσανίας μὲν γὰρ 
ἔϑαπτεν αὐτούς, 5εα ποη {Π4 49, ᾿Εκράτησε δὲ ἡ Διοδύ- 
του" καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον. ΟἿ. Οταϊϊο ναγίαἴα 
εἱ 186 6818. 

δὸ) ΡΥῸ μἱ]μδηιατηροιν [ϑοῖίο. 11, 25. ᾿ΔΑπέστειλαν τὰς 
ἱκατὸν ναῦς, ἄςπερ παρεσκευάζοντο. Νοπ ροϊπογμμὶ τ] [6 γα 
Ὠᾶνα8. 485 δάϊιαο ραγαδαιέ, 864 ατιὰ58 18} ρα! ἀνε απέ. 
ΝΊΒΙ ἔογῖθ ἰρτίαν προ [εοϊο 5] σι Ποαῖαν ραγαΐας Πιαθεξαμέ, 
ΠΟΙ οἷ88 Ἰεσεπάμηηῃ οαπὶ τ. ὥςπερ παρεσκ. Νϑιηιν ἰΐα Πα- 

8ε8 ΙΝ, 2. Τὰς τεσσαράκοντω, ναῦς ἀπέστειλαν, ὥςπερ παρε- 

σκευάξοντο, εἰ ΤΥ͂, 129. ᾿Εξέπλευσαν ἐπὶ τὴν Μένδην ὥςπεο 
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παρεσκευάζοντο. ΑἸΙαπδηίαπι αἸογὶ Ἰοοα8 ΨΠ, 36, ΟἹ δὲ 

Συρακούσιοι ἐν τούτῳ, πυνϑανύμενον αὐτῶν τὸν ἐπίπλουν, αὖ- 

ϑις ταῖς ναυσὶν ἀποπειράσανι ἐβούλοντο, καὶ τῇ ἄλλῃ παρασχευῇ 

τοῦ πεζοῦ, ἥνπερ ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο, πρὶν ἐλϑεῖν αὐτοὺς, φϑάσαν 
βουλόμενοι, ξυν ἔλεγον. ἴῃ ἀυ1005 πηϑρὶβ εἰ δοι!ου 5 ἀ18-- 
τατηϊαίθι, 4ύδχω 60, φυοά ἰθαρὰ8 ἴδηι ρυδϑίοχιθγαὶ, γ6- 

ΒΡΙοἰζαχ, 

κ}" δ α Ἐπ δ ἀπο. 

ααὴ Ῥτο Κμέωγο αἰςὶ ῬΓΟΥ5115 8 Ῥϑοπα τη δϑὲ, σα τι πᾶδς 
Ἰθιηροῦθ 81:01 ορροβίίᾳ 8ῖπί. 1)68 ἰοοὸ αι ἘΠ 61} 1, τά. 1ηϊξ. 
σία ᾿πῇγϑ 60 οαριΐθ, ὩΡῚ ρίαν 46 ΘΚ ΠοΏυ 18, 4086 νο- 
οαπίαν, ΜΠ σ5. εἰϊατα νἱἀθεὶ ἀεδθὲ ρϑυ ἔθου τπιδὰ5 1 ἢ15 ΠῚ, 
8. ᾽Εν τούτῳ τε κεκωλύσϑαι ἐδύκει ἑκάστῳ τὰ πράγματα, ᾧ μή 
τις αὐτὸς παρέσται, ᾿ΥΘΕΒΘΓ ΠῚ δὶ οοιηραυδηΐαν οαπὶ ΠΥ, χά. 
Καὶ ἐν τούτῳ κεκωλύσϑαι ἐδύκει ἕκαστος, ᾧ μή τινι καὶ αὐτὸς 

ἔργῳ παρῆν. ϑεά ἴῃ ΡῬΓΙΟΥῚ ἰοΟῸ ρΘΥΒ 810 }18 ΒΥ Το αἰ 6 ΠῚ, 

ουἱϊ ξαΐανα ἴᾶτα ἴδοία νι θηΐαν, βἰρηϊῆοαγα νὰ ΒΟ Ρίου 

(.»Ἰεά δον μΙεἰς 485, ὙγΟθ6Ὶ ΕΥ δε] δὲ Ζὰ ϑθ σὴ πϊοπὲ ΠοΙδη 

ἀυγῆϊε, {ὰγ 80 συὶΐ 415 δοῆοῃ σευ ϊπάονὶ “"). Ὀδηϊαθα ἀφ 

χϑαι ἃ ΠΟΠΠῸ]}18 γπ8]6 1πἰδ!]εοίμμι 1, 51., ὯὈῚ νὰ, ποῖ, 

ἀὰ) Αοτἰδβξα 5. 

αα)ὶ Ῥγο ργαδϑδεπέθ, Ὁδὶ σοηῃϑιδί 15. νῖτὲ Παθοί, 

᾿Ελπὶς τοὺς ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ 

καϑεῖλε Υ, τοῦ, ΟΕ, Μαι, ἀκ. μ. γοῦ. Ἠοιμη. δα ΥἹρ. 
Ρ- 746. εἰ Τπυς. 1, 70. 

ββὴ) Ῥανιοίρίμτν αογίδϊ ΡΥῸ ραγ οΐρίο ργαφϑθπέϊβ. 

ΤΠ, ι8. Τοὺς ᾿Αϑηναίους τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν 
τι καὶ κατοκνήσειν περιϊδεῖν αὐτὴν τμηϑεῖσαν. ιιοαβ: Βέλ- 
τιον ἦν, τεμνομένην, ΑἹ ἔγδαιιθη8 πᾶθο βἰγποίπσα. ΠΠ, 20. 
Οὐ περιόψεσϑαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα διαφϑαρέντα. Ο. δά ἥποπι 

αϊι5 Θὰ ΡΠ 8 5} ΗΡΑΠ]αΡο. 
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77) Ῥτο ἐπιρεογ[εοίο ἀϊοΐυγη π|8]6 ραίδης ὙΠΠ|, 45. ἴη 
ἀπήλασεν, 4ιῖα γεϊηαα ψευθὰ ἐδίδασκε, ἀπέφαινε εἰ 5ἰ γι] 
Βεΐὰ5 δἰπὶ ἰδιαρουῦ8. 6 απιαπααπαϊ τοῖο τθη, 486 

φΕἸ ον ἴον δρϑοϊν!ίαν., δἰσηιῆοαῖ, πο ᾿ἴδπι εοσεπαὶ εἰ (6-- 

οἰαγαπαῖϊ ποῖίο. Ἐπ ᾳυϊθὰβ 1, 12, ἃ οοὐά. γϑοὶθ ἰπιρεῖ- 

ξδοΐωτα ἐξέπεμπε Ρτὸ νψὩ]ρ. ἐξέπεμψε ΘΧΒΙΒΕΙΙ τηδηϊξεβίασα 
εδὶ. φυδησαδῃΣ τεϊαια νεῦρα 101 1 δογβίο ροβιία βιχηΐ. 

ϑεὰ 11. 49. δουϊβῖιι8 ἐνέπεσε, 401] πιρ 8 ἴῃ ΤΠ ρογ ἴδοι 8. ἃ 

Ἰ1θγ15 φα!αϑάδηη τηαχίμηαθ ἀποίονγιία 18 σα ρρδαχαίαν, πο 

νἱἀείον ῬΓΟΒΔΙῚ ΡΟ886, 

δὲ) το ρἱμεφιατηροτζεοίο. ΜΊὰ. αι. τσ, ρΡ. 691. 

ποῖ. Βαξίηι. δ. 124, 5, ποῖ. 1. ΕἸῚ πος πιδχίπγα 101, πϑὰ 
αι Ο1}}15 ἰδριβ. 4ποά νοοϑηΐ εἶθ ει ραδ5έ νεὶ απέέγίθωτ' 
ἀεΠππὶ, ἃ Τιαἰϊποσ πὶ δαί θα βου ριον !θι8 118, 4.1} 8 Οτϑθοὶ 

ἴῃ ἀΕ]1ς}18. βαηῖ, Ρενξθοΐαμῃ ( δα] δὲ. 411}. ο. δ5, 1014 
1856) ρουίτυχ. 1, 62. Στρατηγὸν ἤρηντο ᾿Αριστέα, τῆς δὲ 

ἵππου Περδίχκαν. ἀπέστη γὰρ εὐϑὺς πάλιν τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ 
ξυνεμόχει τοῖς Ποτιδαιάταις. ὟΙ, 909. «4ξ νῆες τῶν ᾿“ϑηναίων 

οὔπω ἐκ τῆς Θάψου περιέπλευσαν ἐς τὸν μέγαν λιμένα, ἀλλ᾽ ἔτι οὗ 
Συρακούσιοι ἐκράτουν. 1ἴὰ (488. Ὑ α]δὸ 6δχ Ἰηἰεγρτγαῖ. περιε- 
σεπλεύκεσαν. 

εε) ΓΟ ἔμίμγο αογίδέιιϑ ἐπαϊοαίἑνε γιιιιέαηηι Ἰορτέμγ. 
γιά, Ηδγηι. δα Ὑ]ρ. Ρ. γάγσ. Νϑωηι αυοὰ 1,. 25. δὰ νεσθα 

Διότι δ᾽ ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προέγραψα πρῶτον ἴῃ 50}101118 ν]σο 

βουι αν, Ἔγραψα πρῶτον [ἀντὶ τοῦ, γράψω με ὀλίγον, 
14 τ βοῃο]δβία αυϊάθηι ἔαμλ ἱπαρίθ ργορόπεγε ροϊαϊ, 86 
ε (885. δίφμῃμε Αὑρ. Ἔχδυϑπαμι Προέγραψα] ἀντὶ τοῦ, μετ 

ὀλίγον ἔγραψα. Δογϊϑία8 Ὡομ αἸθ δἰρηϊποαῖ, ἀθβοϊαΐα 

Ἠϊϑίογια ῬΓΟΟΘΠΪ ΠῚ ἀοπλατι δογρία 6886 --ο δὴ 1ἰα 
ΟἸΠΠΣΠΟ ΠΟῺ Θχϑίαγεϊ, ἡαὰτηῃ 118 ἡ ππααδηι δα ἤηθπ ρ6Γ- 

ἀμοίαᾳ 8ἰῖ: οὗ βιργα οδρ. 11. --- 864 τις ρϑι δοϊι πη ἴῃ θρῖ- 
410115. Πα ΠοΓιηι 608 γΈβρ]ΟΙΣ,, 401 ΠῸ8. Πρ γὸ8 Ἰθοίανὶ 81πηξ. 

ξζ Ῥαγίέδοίρίμτν αογίϑἐῖ πον τηαρὶβ {μέωνὶ ἐετηροτγὶς 

ποέϊογεγη, οἰπιρέϊοιέεγ Παῦεοὶ. Ὑιά, ρφιμα. δα ΥἹΡ. Ρ. γγά., 



.“.. 

γχδδ πη. ΝΣ ΚΠ ΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΡΙ5. 

αὶ Ἰἰοσο5 Ἑ Βαον ἀἰἀϊ8 πιο τοϊαϊοϑ οαρίϊοαϊε, [πθο,. 4] 

651 Υ], 21. οἱ φιδηι παροι δἰίατη δχϑιμίηαντ ἀοο δου, σις, 

οπδοο, ἴ. Π, ἢ 5. Ρ. 546., εἰΐαην οριίμαι Πἰνὶ ἀπαρτήσον- 

τες δι ρρεαιαπὶ. “Υπὰκούσαντες αίοτ ἴ, 140. γεν εγα δοσὶ- 

811 ποιϊοπθαι Παθθὶ, οἱ τοῦτο ἤθπι βρθοϊαὶ δὰ ἄλλο τι μεῖζον, 

5οὰ δὰ τὸ βραχὺ τοῦτο. 
ηη) ϑεώ ἰπ [ωεοράπι δα αοέμπι Ζς αξίπογιιγε ραν οἰρίιπι 

αογίδέϊ ποππιμφιέατι δοίνὶ ροίο5έ. [1ἰὰ δεξάμενοι 1016 ]]ΠΠ|ρ 6 π- 

ἀπηὶ 6886 ἴ, ὅ0. νἹ] 1115 οᾶρ. ΓΧ., δἰᾳὰθ εοάεδ πτοῦο 1η- 

τογργείαπάυπι ἑλομένοις Π|, σ, 

99) 1 Ππελένιιδ αογίδεϊ, υἱῷ ῬΓΑΘΒΘΠ 5 Ἰῃ ΠΏ] Εἰ νῈ5., "1071 

ΤαΙῸ ἰερίξων Ργὸ ἔμέμγο ρμοβέ νογῦα ϑρεγαπείϊϊ, μωίαπαϊ, 

οομϊϊοϊοπαὰὶ εἰς. ῬΌΡΙ8 αὐυϊάοπι νεῦρα 1, 22. Νομίζοντες 

μᾶλλον αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάξειν τραπέσϑαι, 

φασιν θομΐ οοάϊοθβ 10] αὐτὰρ ἀορ μᾶλλον ἂν αὐτούς. 8564 

οϑυτὶ δαμὶ Ἰἰοοὶ μϊ. Π. 5. ᾿Ἐνόμισαν ἐπυϑέμενοι δαδίως κρα-" 

τῆσαι, ὉΌΪ Πΐο Ἰοσαθμ1 πι8118. ἔμπριὶ Σεατον απ (6 

οογγθοίϊοπο οὐρίίαγεῖ, 1, δι. Οὕτως εἰκὸς, ᾿Αϑηναίους φρο- 

γήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥςπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι 

τῷ πολέμῳ. Αὐήθ 1, 151. Π, αν ὙΠ, ,.40.. ᾽ν 30. Οὐκ 

ἔφασαν δέξασϑαι (Χοθορη. Ἠε]]εη. Υ, ᾿, 52. Οὐκ ἔφη δέξα- 

σϑαι. ΑμΔΡ. ΙΥ͂, 5, 15. Οὐκ ἔφασαν ΕΡΡΥΝ ΟΕ «α Ου- 

χορ. 1, 55 9. Πεϊπδονε, δα ΡΙαῖ. Ῥμαθάοῃ. Ρ. 48. εἕ δὰ 

Ρειοίαρ. ρ. 467. Μδι. ρ. γογ. 84. ὙΒΊΘυΒ0ἢ. δ. 201, ὁ 

Ἡδνμι. δα ϑορῇ. Αἴδο. ν. τοθι. εἴ 1τηἴγα Ογαῖ. ναυϊαία θα ρ. 

ΧΧΙ. 4. 5, Οὐυπι νοτὸ δου ἰδιϊ εἰ ρυαθβ6 1115 ἸΩΠΏ]ΕΙΝῚ 60 

ἰδοϊαγα αἰ ογαπέ, ψυοᾷ 116 σϑηῖ ΘΟ θυ 8 ΓΘ θυ ΘΠ 61}, 

ψἰς ἀϊπεϊα5 ἀασαηΐομ βισηϊποαὶ, ΠΟῺ ΠΡ. δϑῖ, αἴγαμπι- 

ατι6.,. ὯΒῚ γ658 ρμοβίαϊαι,, ἴῃ 80 βίγποϊαγα ἙσομΙαΠρΙ. ΙΝ, 44. 

Εἰ γὰρ κρατήσειαν τῷ ναυτικῷ, τὸ “᾿Ρήγιον ἤλπιξον πεζῇ τε καὶ 

ναυσὶν ἐφορμοῦντες δαδίως χειρώσασϑαι (φῃοά ρτοὶ χειρώσεσϑαι͵ 

ὁχ οριἱπιῖ8 οὐδ. τορομθπάμπι 81), καὶ ἤδη σφῶν ἰσχυρὰ 

τὰ πράγματα γίγνεσϑαι. ΟΕ ΗΙ, ο56. ΟΣ προϑύμως ἐδόκουν 

κατὰ τὴν ᾿Αϑηναίων ἀεί ποτε φιλίαν ξυστρατεύειν, ἢ κἂν βία 

προςαχϑῆναι, ὉΔῚ Ἀεἰοκίις πιδ] ἱξ ξυστρατεύσειν. 
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“) Ορέαϊένιι5. ἀογίοίϊ, αθθηα Ρ]θγαιηηιια ργαείογϊεὶ 
ἐφηιροτὶβ νην οομϑιαὶ δου, ἱπέεγαιεσυ ἰϑυηθι. Θϑπὰ 

τρέϊποέ. Ὑιά. Νίαιἢ, αν, ρ. σοο. }15 εδὶ Ἰοο8 Π, 5., 
ἴῃ 4ὰὸ Κορηϊ ορίαςινο 1 ΠΠ]οϑ ἶν1 5:5] ΠΟ α ΟΠ Θ Πγ8}6 
ΟἸθ1856 ΘαρΡΙ6 ργαθοθάθηίε να! πηι8, ὙΙ, 40, “ιεϑρύόησαν, 

ὡς χρήματα πολλὰ ἴδοιεν. Α(α. ποῖ. δ Χοπορῃ. γτορ. 
1 απ; 

66) Ἐα τυ τῇ. 

κα) Γπμινὶ ἐπ ητέήοιιδ ργὸ ἐπ ἢμτξίνο ργαεϑθη 5 νεῖ 
αογίδέῖ. Ἐκχ νευθῖβ, 4τιὰ6 βεοιαπάαμι ἩΠοηΊδε δίασ. ργ86- 

οερίδ 8. Υ-: Βούλομαν εἴ ποβίνε τη ΟΠ] 6 ΠαΣ σοπϑαδίμα!-. 

ἨΘΠῚ ΟἿ πὰ 1 ΠΏ νῸ ῬαΪΌΥῚ ΠῸπ ΘΟ πη σα ηἴαν, ρίατα Βαπὸ 

δἰναοἴπταπι ἀριἃ ΤΠ πον ἀπ οι δα μην. ἘΣ να]ραίϊς 
ὀχθιρί αι θι8 πὰ ρον πθπὶ νεῦρα Τ|.,. 28, Οὔτ᾽ ἀποκωλύ- 

σειν δυνατοὶ ὄντες. Ὑ1|, 21, Μὴ ἀϑυμεῖν ἐπιχειρήσειν πρὸς 
τοὺς ᾿ Δϑηνοαίους. ὙΠ|Ι, δῦ. Διενοοῦντο βοηϑήσειν, δὶ να. 

Ὄυκ. ϑ8εὰ 8] ρυϑϑϑίϑη5511105 11 0}Ὸ8 56] Π] Π]ῸΙ, Π15 τ ὉΠ 
4} Ἰοοὶ αὐόοθηαι, 405 πιπίαγεπΐ ἹΠοιηδα βεοἰδίογε. ἷ, 

27. ᾿Εδεήϑησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμ- 

ψειν. ὟἹ, δ. ᾿Εφιέμενοι ἄρξειν. 57. ᾿Εβούλοντο πρότερον, 

εἰ δύναιντο, προτιμωρήσεσθαι. το01. Βουλύμενοι ἀποπλήσεσϑαι. 

ὙΠ1Ι,.2 ἐξυμπροϑυμηϑέντες ἀπαλλάξεσϑαι. ὙΠ, κι Ζυναΐί- 

μεϑ' ἂν χρήσεσϑαι. (1 Ἰοοὶ πεῆτι6 ὁχ δὰ Ηδυ δ ηηὶ Ο8δτ.-. 
ναϊΐοηθ ΘΧΡ᾿]ΟΔΙῚ Ροβδιπῦ, 418 Οτϑθοὶβ τιϑἱ ἰδ  ] 6586 1-- 
οἷν (46 Ῥνδθοθριι. φυιϊθαβαα. Αἰἰϊοἰδὶ. ῥ. ΧΙΝ.}), δὶ ἴῃ 
ῬΥΪποῖρα! νοῦθὸ Τα αν] 815 ἢ] Ποδ 10 1π511, δἰΐαηι [ΠΤ ν πὶ 
ξαϊυνὶ δα σοῦ (το 88 τα ἴα ἜΧΟΙ ΒΑΓῚ ροβδθηΐ νευρὰ 
Π, 29. ᾿Πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμψειν στρατιάν εἰ Ὗ, 88. 

ποῖ Ἰοοῦμ ψτ6 88} Οὐαί. νϑυϊαὶ, οἵ. Χομπορὶι. Ογνορ. ΥἹ, 

17,21.) ΒΘΘῺΘ 118, αδο 1π ΡΠϑιπια. Ιθμη. ἃ. 1δι6. Ρ. 

96. 54. ἀἰϑριυιζαία βιιηϊ, 8.15. {ΠΠπδιγαπΐ αν ψ 6] Παμο ᾿ρβαπι 
εἰἰθδραιαιϊοπ δια οοηῆνπιδηΐ. Δαὰ. δα ΧΘμορἢ.. ὐγχορ. ΥἹΙ, 

δ. 15, εἰ ϑοῃδθῖ, δα Τπεορα. Ρ. 16. 54. αἀ Οοα, Β. ν- τὰς 
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ἐλᾷ 

ιο Π. ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΌΙΘ, 

ἈΠεΙοῖς, οὐ. Ὁ. 99. δα Πίομπ. Ρ. 210. 5ΩΠ4. Ηἰδ5 βυθ᾽αηρ!- 
τοτ8. ΕΔ ΘΒ πο ὃ ζωέξτο ἄν αὐάϊ ροδ5ὶί. Νεραὶ 1ά4 
(ὐναπιπιδίίο ὰ ΒΕΚΚ. ἀπεοαα. 1, 156. 54. οὐ ἴα οἰΐδια 

ϑΘομηοιά. κα Χέπορῃ. Ουὐτορ. 1, δ, 2. αἱε, Τβυογα. ἢ, 
σ΄ . Π ΄ . - ᾿ 

80. “Ζέγοντες, ὅτι ῥᾳδίως ἂν χρατήσουσι. 1014. ΙΝομέξοντες, 

δἰ ταύτην πρώτην λάβοιεν, δοδίως ἂν σφίσι τἄλλα προςχωρήσειν. 
Ὗ, 15. ΓΝνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξομένους. 1, 20. Οὐδ᾽ 

ἂν τὴν ἀρχὴν τὴν ἡμετέραν εἰκότως ἀντ ἐλευϑερίας προςδεξομέ- 
νας. ϑϑουσπάαμῃ νυ]δσαίδιη βου ρίυγϑτῃ ἄ0 4118 Ὠτιῖτ15 115118 

Ἔχϑηρία γϑροσϊπηΐον ὟΙ, δο. οἱ ὙἼΠΙ, γι, 864 101 ποῖ 

οοπβοη αὐ οοάϊσες ΡΥ ϑδϑίϑη 1551Ππ|1. Οοπίνα , 140. εβη- 

ἄεπι ἀϊοεμά! γαϊϊοποθια 6 [0715 Γοϑι θη 81} 6556. αοοτι-- 

γ]5 Ῥγαθοοάθηϊθ σαριϊα 85. ἢ, ὈὈ) αα)ὴ. ΟΕ Ῥεναν. ἀἊ 

Ῥατίϊος, Ρ. δ4. 84. ΟἹ. δά Τϑιηοβίηῃ. 1 ερίϊπ. Ρ. 290. 
Το πατῇ, δα Ρ]αῖ. Ῥῃβεάοη. ς. 5. ϑομδϑῖ, δὰ ασέρου, ον. 
Ρ. 66. Μαιμι. αι. ρ. ὅ82. δίινζ. μοχῖο. Χθπορῃ. 1, 175. 

ββ) Ἐπέμχιιτη, δἰπιρίες ρτὸ {μξαγὲ ρεγίρ] αδέϊοῖ ἑδηι- 
ῬοΓῈ ἐμιρεγζεοίο. 111, 16. ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ, τι 

πέμψουσιν ἐς τὴν “έσβον. ΤΥ, 32. Ξυνέδρους σφίσιν ἐκέλευον 

ξλέσϑαι, οἵτινες ---- ξυμβήσονται. ΝΠ, .. ᾿Εδόκει ἀρχήν τινα 

πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἐλέσϑαι, οἵτινες --- προβουλεύσουσι. ἴπ 

φυ θιι8. οὐ Πθ118 ῬΓΟΠ ΤΊ θῖι γϑἰδ ϊναμα δι ποίαγϑηι ῬΑΕ- 
οὈἾδ6 ὅπως δοαυϊίαχ. ΟἿΆ διῤτα 8} [παϊοδῖ. 

Ἰ115518 ἐθι ρουῖθ5 ἰδπὶ 5δαδητοῦ Ρᾶσοδ Ε) 46 Ῥεγϑβογιΐς. 

884) εγϑβοπα ργίπια ρῦὸ δϑοπάα. ΠῚ, 50. ᾿Δλπίδα καὶ 

ὅσοι πάρεσμεν. ὉΠΡῚὶ ἤρωτα εδι, αυδπὶ νοοδῃὶ κοίνωσιν. 

ΡΌὺ) Ῥρίπια ῥτοὸ ἰοτέϊω. ὙὟἹ, »8. ἩΗεγπιοοῦδίεθβ ϑυγᾶ- 

ΟΟϑΑΒ ΟΣ αι ἰδραῖπδ, πὰ (6 Εἰ] 18 51118. ΘΥΓΘΟΊ 5818 α1-- 
οδηάα ἐὐδηῖΐ, ἴῃ 86 ἅππηι οοηνογεϊξ, ἔχων ξύμμαχον ἐμέ εἴο. 
ΑἸο τποάο 1, 82. ᾿Ανεπέφϑονον, ὅσοι ὥςπερ καὶ ἡμεῖς ὑπὶ 
᾿Αϑηναίων ἐπιβουλευύμεϑα, μὴ “Ἑλληνας μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρ- 

βάρους προςλαβόντας διασωϑῆναν, ΡΓῸ ἐπιβουλεύονται" Ροτί1- 

ποῖ 



Π. ΡΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 18. 

πεῖ δηϊπὶ δὴ ὅσοι 566; ἀδαἀϊὶ ργοχίπιο ἡμεῖς. “4 ΒΑΌΕΚ. 81- 

τὰ] πη 5 Ἰοο5, ἴῃ 40 

οο) ϑϑοιωιᾶα ρεγϑοῖια ΡΓῸ ἐεγδα τορουϊτασ, ΠῚ, 6.5. 
Ἣν οἵ ἡγεμόνες ὥςπερ νῦν ὑμεῖς κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμ- 

παντὰς διαγνώμας ποιήσίσϑε, ἥτδᾶ6 ἔτιιδίνα ἰεπίαία βαπέ. 
Αἀά. δα Χεμόριι. Ουτορ. ΕΥ̓, τ, 5. δ ἀπ88 46 νεσβθο δὰ 

Ρτγαθαϊοαΐαπι δοσοιπιποάδίο πιομῖΐα δαπὶ οῶρ. ὙΠ]. ἤπ, 

44) Ζ εν έϊα δἰπριιατὶδ ΡΓῸ 8δεοιπεία ρέμγαϊία.,,1, 42, 

Μὴ νομίσῃ (τις) δίκαια μὲν τάδε λέγεσϑαν, ξύμφορα δὲ, εἰ πο- 
λεμήσει, ἄλλα εἶναι. “Αἰα 6886 εἰἐέϊα, οἱ ρωρπαγὶξ Ργὸ 

δὶ ριρπανῖέϊ8. ἴθπιυϑβ δμΐμὰ ἀοπ Ῥοίεν αὐ ΒΌΒΟΙρΟΓα Βε]-- 

Ἰὰπι. 8564 αιοπίαπῃ ἱποεροναΐ τίς, δὰ 1ἃ γε άμα Δοοομλ- 

χταοάδνὶϊξ ἱ ΥἹ, γδ. τητἰ,“ς. ΒΑΤΕᾺ. 

Ηδδο οπιπΐα 46 νϑρθούατα τη 18, ἔθ ρογ θὰ 5 δ ροτ-- 

8018 «ἰἰοἰα 81 σοπη ] ΘΟ  πΠῸΡ,, ν] 6 ΠΠ118, ΨΈΡΙΙ1 6586, σαοὰ 

Ἰᾶγη ΘΌΡΥΑ ἸΏ Ϊ Π1118, ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΠῚ ΠΟϑέγ απ Οἰ181π| ἴῃ ΗΪδς 

«πὰπὰ ἀπίνενβα Γαι ]οη 8 ρυαθοθρίδ ἔπη πάρ] ει αἰαπ6 δη8-- 
Ἰορίαπι Ἰπσαδε Ῥαϊγαθ, πιὸ ΡὰΓ εὐδΐ, ϑθοιέι Δ 6856, πὸ- 

41|6ὸ 8101 μά π51586. φαο ποπ ἃ 811Π|5 φαοαπθ Ογαβοὶβ γε]᾿ 

βουρέιτῃ δϑὶ ν 6] βουῖθὶ ροξι]856ῖ. 

Οὐοα 5[ ἐπα! ]ασθ σοπηηθηΐαπι δὲ ΟΥ̓Δ πιδ ΠΟΥ ΌΤΙ, 
ΤΊ Π]1Ὸ Πλ1111}8 

") Πγραΐϊαρε ἴεντὶ ροϊόϑι, τιὰ εἴπ οὶ ἀἸοΙ τ, αὐ ἀπο νοὶ 

ο85118 ψαὶ τη] οἰο. Ἰν]οεῖι ρου αἰδηΐηγ, Τδιηδῇ οὐϊϑηχ 

Πυ1π8 ἱπερ ἰβδίπιαθ ἀἰοεηϊ τ ]οΠ]8. Ἔχ θηρία δ! ᾳποὶ ρὶο-- 
τον τ. Νὰπ 1, 6. ἴῃ νυν. Καὶ οἵ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν 
εὐδαιμόνων διὰ τὸ ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνας 

λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες 80Πο]ϊαϑὲα οἷ πρεσβύτεροι τῶν εὖ- 

δαιμόνων αἰοΐαπι νὰ] ργῸ οἵ εὐδαίμονες τῶν πρεσβυτέρων, 
αποα βθοαὶ ϑπΐ ρου 4ι6 ᾿Π ογΡ  οἴεβ8, Αἰ φυδδηδιῃ συ 58 
αἰδοῖ, σαν 101 ροϊϊα8 46 οραϊθπίίογα ραγῖε 86] ΓΤ πὶ, Πα πὶ 

ἀδ βϑῃίογιθ8 δχ ΟρΆ]δη 18, 868 [19 Ορι 6 πη 18, φαΐ πὶ δεῖαία 
Ῥγονθοῖ! Ἔγϑηϊ, ασὶ ραϊθυηα8 7 ϑρδβοϊοβίογα νοῦθα ΠΥ, 26. Καὶ 

γὰρ πλήϑει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς μεγέϑει ἀφόρηξρι. ὕρι Θσοἰαερ. 
Ζλιιογά. 7. 1, 



162 1. δὲ ἘΒΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΘΙ5. 

.» Εν ρα}}. ρυὸ ὄψει πλήϑους.““ Ῥουνίι5: ,»7γ{ε{|πμ 1115 ἀτί-- 

δρθοέιι. ““ ϑεὰ γϑοίθ πιομεὶ Οουδσιιβ ἀπ: ΕΧ Β18 88} )8ῖἴ81-- 

εἰνὶ5 δάἀϊεοιῖνι νἱοθ ἔπησὶ (οἷ, ἰαἴνα 98} ΡΙδομα 8110). πῇ 

ΠΟΙ ραναυὶ ἰΆ6ο ροϑδίηϊ οαπὶ ἄστρων εὐφρόνη οὗ 51 π|}}10 τ|8, 

4886 ἰδηαπαιι ὉΠ Δ ΠῚ ΠΟ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠ ΘΠ ἃ ΟΟΡ ΓΑ μτατ', οἱ 

ἀ6 αϊθὰθ ΟΠ ΒΓ Ῥοίοϑι Ηδθῦπι. δὰ Ὑ]ρ. Ρ. ὅ90. 881. Ἐκ 

νου θὲς πὸ ναι αἱεγαπὶ ΠΠΠ,| 7. Καὶ ὕστερον ὑποσπύνδους τοὺς 
νεκροὺς ἀποπλεύσαντες οἵ᾽ 4ϑηναῖοι παρὰ τῶν “ευκαδίων ἐκομί- 

σαντο. Οὐδ8 ᾿ηϊερργοίδη ταν μοι κομισάμενοι ἀπέπλευσαν. 

ψογαπι δὶ ἀποπλεύσαντες ποη Θϑὲ 4εόε7γ. εἰοτ)λειηγη, πιανίραϑ- 

βοηΐ, 864. πίη ραιειγγυ αὖὸ ἡπδιιῖα (ἃ ἡτιδπὶ Ῥυτι8 ΔΡΡ0Ὲ -- 
Ἰδθραπ) γεοθϑϑίϑϑοηΐ, 'Ναια ΒΡθάον οἱ ἴα οθ} ᾿πϊον υείατιο- 

ποιῆι: 6 ΑἸ Πθηθν δύ ἢ] δἰ θα δεὶ ἐμτοῖ “ΠΡ [αι ἀϊο Τιθῖο- 
δῖ 6 ἐἐν 1 νίρθη “ πὸπ εν Ῥαυ  οἱρίατα δον. ΝΝΟΒΕΡ Δ ΠῚ 

δαΐεμι Ἐχρ!οαιίοπειι {Ππϑῖγαὶ Ἰοοὰβ ΙΝ, 44. Καὶ ἀναβάν- 

τες ἐπὶ τὰς ναῦς ἐπεραιώϑησαν ἐς τὰς ἐπικειμένας νήσους ἐν 

δ᾽ αὐτῶν ἐπικηρυκευσάμενοι, τοὺς νεχροὺς, οὖς ἐγκατέλιπον, 
ὑποσπόνδους ἀνείλοντο. Ηδια εἰἸ55ἰπα}}}8. ρτ ον] ἰοοὰς ΝῊ, 
24. Χαλκιδέα τε τὸν “απεδαιμόνιον ἄρχοντα μετ᾽ ὀλίγων παρα- 

βοηϑήσαντα ἀποκτείνουσι, καὶ τροπαῖον τρίτῃ ἡμέρα ὕστερον 

διαπλεύσαντες ἔστησαν. Ὅλ Ρονίυ5 νανδυσ: Ῥὲν ΠΥ ρΆ}}8-- 
δεὴ“ 114 ]ν,ν, ἀἸοῖμπ 6886 νἱἀδίαν ῬγῸ στήσαντες διέπλεν"- 

σαν.“ Οὐθπι νοῦ γσο[αίαὶ ΑἸ Θϑοἶτ8 5ΟγῚ θ688 : .. Ἡγραὶ- 
Ἰασο 8ὶ δβδοῖ, ποὸρ Ραΐο ἴΐαὰ ποβίγατα δουρί αρατα. [α1858, 

866 ἀποπλεύσαντες, γε] ἐπαναπλεύσαντες, ἐπαναγαγόμενοι, ἐπα- 

ναχωρήσαντες. Αἀάδ, 8[ ρὲγ ἰὐϊδααπι ἰδηιββθηῖ, ΤΠ 5 

Ργοοθάθιθ φιοά ἁὐαϊδ, οὐ μετὰ κράτους τῆς γῆς. σταϑέν. 
Οὐάτθ Δοοῖρογα μηδ] πὶ 46 ἐμπημα] αν ῖα ΘΧΒΟΘΗΒΊ ΟΝ, απ 

ἔρδοια., ᾿ ὁσοἰβϑῖ8. αὶ ὄποθ Ρϑιιοὶβ ποβίϊαμη., τϑοαββῖ886., 86 

ἰγιάαο ρΡοβὲ σθροια ΡῬΆπου πιο 605. ἐν ρμαθμ [δ ι1586. “ 

Ὀς Μηδὲ δυεῖν φϑάσαι ἁμάρτωσιν ἴ, 33... 416 Ῥὸ᾽ φϑάσωσιν 
ἁμαρτόντες ὨΘΠᾺ}ΠΔ Εχρ! πον, [ἢ ὨΟ 8. 101. ἀἸοοία}. 

564 ΙΥ, 46, Καὶ ἀπολαβόντες τὸν τῆς Χερσονήσου ἰσϑμὸν ἐτείχι- 

σαν, Του 6 αγαΐ αἰ ΓΤ 810 85 ἀπέλαβον τειχίσαντες 80 }1086- 

τειν, Ζαθγα ἀπ ποῖϊο ἀπετείχισαν 561ι τείχει ἀπέλαβον εἰ 5π1-- 
᾿, 



ΤΠ. ΒΝ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΘΟΘΟΥΘΙΌΙ5. τό 

βοαμᾶα δϑϑοῖ. Βοϑίαπε ΠΟ] τον σουρὰ ὙΠῚ, 8ι. “Ὅτι 

μὲν γὰρ αἵ Φοίνισσαι νῆες --- μέχρι ᾿Ασπένδου ἀφίκοντο, σα- 

φές ἐστι. διότι δὲ οὐκ ἦλθον, πολλαχῇ εἰκάζεται" οἱ μὲν γὰρ, 

ἵνα διατρίβῃ ἀπελϑὼν --- τὰ τῶν Πελοποννησίων ---΄ οὗ δὲ, ἵνα 

τοὺς Φοίνικας προαγαγὼν ἐς τὴν "σπενδον ἐκχρηματίσαιτο ἀφείς. 
Ῥογίαβ: ἡ Ῥνὸ ἐκχρηματισάμενος ἀφείη. ““ ὔἄτορου, Οον. ρΡ. 

8γ7.: ᾿Δντὶ τῶν μετοχῶν ᾿Αττικοὶ τοῖς δήμασι κέχρηνται καὶ ἀντὶ 

δημάτων ἐναλλὰξ μετοχαῖς ὡς ὁ Θουκυδίδης. --- Ἐουγίαϑ5᾽5. 10] 
ἀφιείς βου ροπα τη: ,. ἀν 4858. 6᾽ 816. δ ]16556, ἀαγοῖ 
ἴπτο Ἐπ ]αϑϑαηρ, ς. Οπδηηπδτη εἴδη να]σαὶα ἀδἴθμαιϊ ρο- 
ἰουϊξ, 81 ρεοιηΐδπι 80 115 ἰὰτπισ αὐ! δηὶ Ῥ ΟΠ Ϊ888πι, 5866 
ἀειαπι Ῥοϑὲ σά τατπ ἴῃ ρδίγ τι δοϊαἰαιη 6886 ΘΟσΊΓ68 5 

αἴᾳαθ ὁπηπῖπὸ 886 086 ἴθππθ ἴῃ Ϊ8. δϑὲ ρδν ΟἿΡῚ: ΔΟΥ 8.1 οἵ 
ῬΙΔΘβθη 8 αἸβου 6, δἰ 16 1π 110 ταϊπτ18 ἰθτηρι8. ᾿ρ81, 

απᾶπι δοίοΐἶ8. Θ6] 6.15. ΡΟ δοιο ϑρεοϊαιατ. ὙΙ646 βαρτα 8. 

44) ββ). (δγίε υρδ!!αρα μ6 πιὸ φαϊάδηι Ἀ118. 

Οαρ. ΧΙΝ, οὴ Ὧδε αηέϊπιογέα 868 ᾿ρϑᾶττιπη ογαίἑοπὲβ ρατ- 

ἐΐπιπυ δαγιπιψι6 ψοπθγιπυ ΡΘτταπϊαῖίοπα. 

Ῥαῖς ριϊοῦ, ἴῃ 41ἃ δδϑέαγέενα, ααἰδεοέδνα, ργοπιοπιῖπα 

εἰ ραγέϊξοιείαθ οσοπϑιἀοταπῖίατσ, 

Οὐδπαπδᾶπι 7.6, Γι δοῖου. θθπθνοὶθ, πὶ παρὶ5 γϑίαϊδη- 

ἀ18 1ᾶτὸ δαπποάπηη αἰπ ΤΟ ΠΙ11Π1018. ἰδ δ ΠΟΙ, ΡΟΒΒΙΙΠῚ115 

ΠοΝ ἃ Τὸ Ῥείεγα, πὲ εἴδη Ρ6ν Ποὺ οἱ ρυοχίπααμα σαραΐ 1 
να, 4δηη ἸΠσυ δ β8ὶ Θ11118,) ΡΓΟΟΘΙ 6. 8. Π08 Ραίϊαν8, οἵ 

1Ρ85886. θδῃϊρσπαμι ΘΟΠΉ θη 16 π0}}18. αὐ σα5, Ναί ρεν- 
518 5111 ΠΠΙἀθγ 101 ΒαΒ θα 8. ΠΟΡῚ5 δὲ δεαῖι6 1] ΠΟ. 11 

αἰαὰς ΤΙΡΙ Προ 6586 ἴθι, δἷ βίτηα} αἰἑαααπῖο αΠΠΠΠ 0111π|8, 
«απ ποθῖ8 {{Ππϑνῖ5. ρυδοβίἀϊὰ ἀπάθοσπαπθ οο] Προ α οἱ 

νὰ τὰ] δ ηα 511. πῃ 48 Τὰ 51η6 πλᾶσηὰ πο] 65[1ἃ 5668 - 

τ]8. Οποα 81 πἰΠ]οταΐηι5. 6 αι ραν δ, οὔ] ρ 8 ΠῚ ἢπιΠπ|8 Τὶ 
ΠΟΙ ἴπ Ὧ08 ΘΟΠ ΌΓ88, 86 ἴπ θο8ς 41 ψαινη ἘΠΌοΥ 1419 
Ἰαιτ1ι8. ον θοίδηϊς, ἰὰπι ἰοπ σα ΠῚ ΟἸΣΘΙΙ 1058 1Π5{ΠΠΠῸ 6 

Ϊ,. κ 



- 

ιἰά 4, ΠΕ ΕΓΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ15.. 

οοσαπῖ, Οαΐρρα ποη σοηίοηὶϊ [18 σοπν ο115, ααΐθα8 νοοὰ- 
ῬΌΪΟΓ Τα ἔουπιαβ ἃ σαν 551 10. βου ρίου δ ἐθιηθγῈ σΟΏΓι885 

6586 ἡπουαΐαν, 60 πδῆπ6 πη ρ ἀ θη 186 ΡΓΟΡΡ 881 βαηΐ, αἱ 
δουῦτα δἰϊα πὶ σθπεσᾶ εὖ 1ρ6858 ὈΓΔΙΙΟΉ]8 ρατ 68 αἰ 60 886 06 

Ῥιοηηίβοιθ ρου σοηϊοπάθγοηϊ, Να Ἰρίἐπτ ΠῚ τρδ] θα οὶ μο- 

ΤῊ] Π65 ΠῸ8 οανρϑηΐ, ἀἰσθηΐθβ σοι ᾿πιρον θοΐδπι ΤΘ]1 οἴ, 

ἃ56. Τιϑοῖοι Ῥδηθνο]6, εἰΐαι μᾶπο ΠΕ] πατη πιοϊ δβδίδα 486-- 

βἰἰοη 5 Ῥαυίθπι ἈΡρυ θα ἰδ μγ.1, ΟἸΔΜ]Π1Ὲ.8. ἰδ ηθῖ δα, 486 

ἴῃ νυ]ρὰ8 ποίὰ βαπὶ, αὐ ΡΥ πη τα ἰο Θμ ἀϑι τοίου τα εἴ 

οοπογοίοσαπι. ΪΝαπι απδπα δι εἰΐϑηα Πορατι πΟπη}}8 τ]-- 

ἀϊοαϊθ σερυθμθηά Πίομ. Ρ. 805., 84 Πᾶθὸ ἰδηγθη τ 6]1π|8 

δο ἴοοο, ὉὈῚ ἀθ6 ἤριχν!8 δρδϑίῃγ,, σϑϑριοὶ ροβϑ86 1 ἀἸοδμηιι5. 

Βεοίδηΐ 

α) ϑυβεῖαπεξτν τοι, 

δ) Ῥύὸ δάϊεοῖῖνο ροβίζυπι, 

Ηΐο αἴοσιιηὶ νευρὰ Π, 56. Βάρβαρον ἢ “Ελληνα πόλε- 

μὸν ἐπιόντα προϑύμως ἡμυνάμεϑα. 864 νοοεῦ]ὰ “Ελλην, 

“Ἑλλάς, βάρβαρος οἱ 5: π111 (α: ἡ ̓Ιὰς ξυγγένεια ΤΥ, 61.) 586-- 

Ῥ ββίπηθ δἰϊδυῃ ἀρια 81105 δουιρίου δ αὐϊθοίϊνε 6856 οομϑβίδι. 

ψι4. ρυδϑίθυ ποΐϑιη οι εν. πιαχίπηθ Τπἰουρυν, ΑΈβοθν!. 

«ἃ Ῥτοιποίη. ν. 2. ϑομδεῖ, Μεθ. ογτ. Ὁ. άι, 6Οοεὶ!. 

Ἀοἰι. Μομπδοο. ἰ. 11. ἔα80. ρΡ. 280, οἱ Μίδιη. ατ. Ρ. 592. Νδοὸ 

δγαὶ οἂν αθαϊογεμΐαν νϑυθὶβ Π, 97. περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ, 

ἀασμι περίπλους εἰΐϊαπι δαϊδοντπμ 51. Μαϊοσθιαν ἀμ 1ε-- 

τἴοποπι μαρεὶ φαοά Θχμῖρθηὶ σοάϊοε8 ΥἹ, 66. ἧ ἐφοδώτατον 

ἦν τοῖς πολεμίοις ῬΥῸ νῸ]Ρ. ἡ εὐεφοδ. κ. τ. λ. 

0) Ῥτο ργοποπῖπδ. 

ῬγοΠομιθ “απ τ ΠΟΠ ὩΘΟΘϑ88} 8 81} ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΪ5. ῬΔΓ5, 

566] ποιηίπαμη ἰδηΐαπι ἰοσμῃ ΟὈἰπδαῦ., εἰ ΒΟΥ ΠΠΟΠ15 νοὶ] 

Ῥεγϑρι οαϊ αι 15 ν 6] δἰ βασϑηιδε ᾿πβουνίαὶ, Ραϊθὶ, ἈΒῚ Π86 νἱγ- 
ταΐθς νοὶ] ποῦ ἰαοάπηϊαν να] ταϊητι5 συστὰν, τ απ 6 π0-- 

ταΐηα 'ρ88 Ροηὶ Ῥοβ86. Οὑδγα μᾶθὸ ἰῃίθσγαάιτι θιΐδπι δὶ 

τορουϊαπέιν, ὩΡὶ ρτοποπιίπα παιδί ἰαϊίογα δαπί, Ὁ Ὑ',, χὃ. 
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Ἣν ᾿4ϑηναῖοι πείϑωσι τὰς πόλεις, βουλομένας ταύτας ἐξέστω 
ξυμμάχους ποιεῖσθαι αὐτοὺς ᾿Αϑηναίοις, 1. ε. αὐτοὺς ἑαυτοῖς. 
Οπδπαααμα πο Ἰοσιη 50]]1οἰαὶ Ἠδδοκα για. 86 1. Υ. 

ὙΠαογά. Ρ. 22. ὟΙ, το. (Οἱ ᾿“ϑηναῖοι) τοῖς “ακεδαιμο- 
“ινίοις ἤδη εὐπροφάσιστον μᾶλλον τὴν αἰτίαν ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους 
τοῦ ἀμύνεσϑαι ἐποίησαν. 

60) Ῥτὸ νδεῖρο, εἴ νἱοϊβϑί τη νουθ ῬΥῸ δυρϑίαπίεϊνο. 

Ηἴο χυαυ]ία πα! ποϊπαπίαν Ὠτομ νϑῖα5 δὲ ΤΟΥ 1615 1ππ-- 
ἐουργθίεβ, Βουπδηοναμα ᾿Οα 6 Π61 οοπϑιδί ΠΟ 5661161}-- 
ἴοϑ. Ο'ιοβ οομϑδίδὺ ἀπγαα αθίαϊθ τ} 0118 5 5 81 εϊν18 805. 

ἰγϑοὶῖθ οαΥντιίθ56, ἰἀθοαπθ νου} 18. ΘΟΡᾺΠῚ ἴοοΟ τ|508 6886. 
το οναίϊο δὲ Ἰα κα εἰ ἀἰδβοϊαιΐα, νυ θογῦιπι 4! 6ηὶ 60-- 

Ρίοδα ᾿ἀδοάπθ ογδίουϊο οὐμαΐπὶ ἀρία., 56 ΠΙβίουοο ἀ6η- 

511} δὲ ΘΟ ΟἸΒΙ ΠῚ 8ΘΓΠΙΟΠΘΙΙ βθοΐα πὶ 6 ῬαΡΕΠῚ αἰσπα. ΟἾΔΠῚ 

Ἐομηδηδθ ᾿πσαδθ ραπρουίαϊθη θΕμ6. βθμ Θπΐ6 8 6 ασ 4111 

ΒΟΡΙΡίΟΓ 68, 4αἱ ροδὶ Ορργδββϑῖα Πραγίαίθα ν᾽ χουαπὶ, ἐπὶ 
4.1 ορίϊπη8 Ἰπΐεν 608 ψΘγδ τη ἢ] βίου οἱ 8ΘΓΙΊΟ 5. 1ΠῈΟ]6 1 

Ῥδυβρεχὶ Τδοιίαθ, χὰ] α πονὰ δα ϑίαπιίνα ξουπδγαηΐ. 

γιά. Αἰμοπδεαμι νο]. 11. [Ἀ80. 2, Ρ. 260, 5844ᾳ. Νοδίιε! διι-- 
1θὰ ΟΥἾ ΟῚ 6 ΟἸσΘΓΟΤ 6 8510 ΟἸλα ᾿π6 ]οϑ ΐ65 ἐδηΐατη εἰρϑϑὶ 
αὐ μοο 1π|6]]Πραπΐ, πἰν, πρὶ ἀγαθοδθ Πησπιαθ ρυϑθϑιβ 1811 

ἀοθεθαμῦ ὩσΟ506Ὲ ΡῈ. ΟἿΪ ΡΙῸ αν ουϑιία 8 ΒΘ ΠΊΟΠΙ5 οἷ 58}0-- 
βἰδηςν]5. δὲ ν ΟΡ. ΠΠΔΡῚ8 ΗΪῚ Πιοϑὲ, 101 ἘΠ πον ἀϊάεμι νἱΐα-- 

Ῥογθηΐ, δὲ ἀτιοθη σράνεηι 80 ΒΘΥΘΡΆΤΩ 1] σΑΓΡΆΪα ΤΩ 60Π-- 

οἰοπαΐογοθι ππεἰϑίαμη. νϑιηῖ. Ηΐϊπὸ νἱδ᾽ 4ὰὸ Ἰὰγ6 γορρο- 

μοηάαπὶ μαθο νεῦρα [, άι. 4Δικανώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς 
ὑμᾶς ἔχομεν, ἱκανὰ κατὰ τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ 

καὶ ἀξίωσιν χόριτος τονάνδε, ὩΔῚ 51 4118 ν α]ὲ αἴδοογ, αὐἱὰ 
50 ΟὟ νὶ, 4016 510 ΙΘ΄ 6 ΒΟ Ίθε ΓΘ, οοπήρατγοὶ Ῥουίὶ 1η-- 

ἰουρυδίδιϊομθαη [,8 118}, 41|86 8] ἃ Ἵ δοῖίο οοῃῇοϊθπαα [μ18-- 
5εῖ, Βῖο οοῦίθ ποη ἀαὐ1αθ88οὲ σαγηοητίζογιθ)γε θὲ ροδέιμϊαξίο-- 
γιογγν σΓαίαε ἀἴσευθ. Αἰαᾳας μοο πιοάο, αὐ Ποὺ ΟὈΙΓΘΙ 51 σῊ1--ὶ 

ροπιι8, ΤἬΠοΟΥ 1418 ΠΡΓῚ 1 μαιλπ πὶ ΒΘ ΠΟ 61 ΘΟΏΥΥ-- 
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ἰοπαϊ δῖ, αὐ δἰΐαπι ἴῃ ΓΑ 1π18 ΤΠππον ἀτά θη ἰοαποπίθι 

ἀριόβοῦϑ, (Δα πα 18] 1 4118. Ιοῆσο ὐἰ ΠΠοΠΠ1ο οναξ Ἰπἰοθν- 

Ῥυδιδιῖο [αιϊμα. Ηυο ρενιΐμδὶ ἡ οὐκ ἀποτείχισις δἰν 6 Ῥοϊία5 

ἡ οὐ περιτείχισις (παν ΟΙΡῸΡ 810}}} ποία 5 ΘΙΟΠΥ511 οοΠ-- 

Γι θη 118 τὴν τοῦ Πλημμυρίου ἅλωσιν 5. λῆψιν, 488 ]ηυο-- 

{ἴε5 Ἰεσίταν 1. ὙΠ., οαὶα τῇ τῆς “ευκάδος οὐ περιτειχίσει ΠΙ, 
94.). 46 4πὸ Ἰοφιθηα! σθηογθ νυ], 1). Δ 1, ,χ58. Ουοά 

του πὶ ὨΙΟΠγβ᾽ι8. δἰογὶ ὀλόφυρσιν ρῦο ὀλοφύρεσϑαι ροδῖ-- 
ἴαχη., Ἰὰ 8 εχ 1, τάδ. τὴν ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποι- 
εἴσϑαιν (ΘΒ. ρϑιϑϑεῖ, 5818. δία] 6 Ἰοουίι8. 6556) αἀπθτη ἢν 

0} δοιαὶ ποίπθη ὀλόφυρσιν, 5664] ἰοία Γουγα]α ὀλόφυρσιν 
ποιεῖσϑαι, ῬΥΟΓΒᾺΒ ΘΧ ΙΟΓ6 (ΓΔ ΘΟΟΥΙ Ὀ1Ὸ ὀλοφύρεσϑαι ῬΡο- 

5118 811. 88 μβαπᾷὰ ἀμ ῖ6 ἴῃ πηθπὶθ μα θϑί ράυ]ο ᾿π8ο] θη ϊο-- 

ὙΠ βἰγποίαναμῃ ΠΠ, ὅτι. ᾿Επεὶ καὶ τὼς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπο- 
γιγνομένων τελευτῶντες καὶ οἷ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον. ἴῃ 418 ρν6- 
ῬΏΒΠ8. 861188}8 δ ῬΙῸ ἐχχάμνοντες οὐκέτι ἐποιοῦντο. Οτιὰθ 

πο γϑίδρι Βαπθυι5 ΡΒΠΟ]. Π. Ρ. ρ. 6. 56... 5] ΠΟ ΟΠ ΠΟ 
σ8Πη8 δι}, 60 ραν ϊηοπί, αποά βιυιθϑιαηϊ να οαϑα 1 σοΓ- 

Ῥογαμ., ἀπᾶθ ἀουϊναία δαπὶ, δθϊαποία παροπὶ, η4πὰ 46 τὰ 

απ 5:10 708 80} ἀαἰϊνο οσίμηη8. Βεοίε 6 οπημὶ πος βαὺ-- 

δἰ δῆ νου ἢ. δὰ τὼ ΤΉ πον ἀἰεἰ6 ᾿μ]!οανιὲ ΗΘ πα ππ58. 66 

Ἰηρ. οἱ βού. Ἴππο. Ρ. 181... 00] δϑυτποη θη ἴδ. 58} 0} 1 Π1 611, 
864| 51Π1}} ἴῃ 4118. ΠΠΡῸ]5, ὨΪδὶ 86 Π811Π1 500} ΘρΘοίθιη 5; 

Ἔχρ!οδία αἰ ΒίοΙΠΘὴν σε αὶ τπομοί. ΕΣ χϑιηρία βαπὶ (οἰ Ισἢ 68 

κωλυτὴν γίγνεσϑαι εἰ μηνυτὴν γίγνεσϑαί τινος (Ώ ἘΚ. δα 11], 25. 
εἰ ΥΠΙ, 86.) διδάσκαλον πάντων (ποι "0 5661) γίγνεσϑαι 

ὙΠ, 45., οἱ 4φιια6 Πἰ5 βίαια βαηΐ; 564 [Δ οΠ151πη| 8 106 

5866 11 ΡΟΒ81Π1118, σωτῆρα γίγνεσϑαί τινος Π], 59. οἱ προδό- 
τὴν γίγνεσϑαί τινος 1Π|, 4άο, Οαΐβιι5 δἀάαηΐ σωφρονιστὴν εἷ- 
ναι τῆς γνώμης ΠΠ|, 65. εἰ 4]1α πη] 8. Νέξδο τηϊηϊι5 αὐδιγαοία 
ΟἿΠῚ ψΕΡΌ]5 εἶναι νοὶ γίγνεσϑαι ἴϊα ἀἰοιιπίαιν,, αἱ 118 πιϑι [8 {π|8 

ἍΤ: ψΈΡ θα πὰ δα Ὀϑεἰτπαῖαν, Ηΐιο Ῥεγεϊπεηῦ νεῦρα ἐγένετο 

ἡ διάφευξις αὐτοῖς 11, “8, εἰ 411 486 παῦεὶ Ἠ ιν. 1. 1. οἵ, 
οἰϊαιῃ νορθα ἄνευ προύψεως καὶ --- καταφρονήσεως Υ͂, 8. Π6- 

μπΐᾳαα Του ἀἸ465 ΟΡ πος βία] τη ΡῸΡ δι βρϑίαμπιῖνα ᾿οααθ μα] 
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ποιηῖηα απποίδηη δΧ ΟΡ 15 νῸ] [ρ56 ρΡῖμηι8 ἀθυῖνανὶὶ, νο] 
οονἕθ 80 8}1|58 δογ ρίου 5 εντίαϊα τὰ ΠΡ Ὸ8 5105 γϑοθρὶΐ, αἱ 

διαπολέμησις , παταπολέμησις οἱ 4]18 πη] α ΤΠ σὶς, 4ἀδε πῇρᾶ 

Ῥγοίεγθηίαν. Ὑ]ΟΙ βϑίτη νου θὰ ΡΓῸ 50 518 1ν18 ΡΟῊΪ, 81 ΘΧ οἱ τ 

Ρἰαηΐαν ᾿Ὡἢπ εἶν δὲ ραν ΟΡ σα πὶ ἀν ϊσαΐο, ααοῦατ αθῖαπα 

Πρ 588 δϑί, πβαθϑαμπδιη ροίδϑὲ ψΘΥ 5 Π116 1 ἸΟΘΡῚ,, ΠῚ 
ἴα ΤΟΥ ἀϊάε5. 50 Ιρ88 ἸὩσθπῖο, ρσυδπάίονοπὶ δὲ ἰθη1ο- 

} 8651 ΟΥ̓ ΑἰΪΟῊ 8 ῬΕῚ 5051 8 Ὁ ἘΠ Ἢ 1ΠΟΘΘΒΊΔ ΤΙ ΔΙΠΠΔΉ1], ΤΟΡΌΡΙ- 

τοὶ, Νϑαᾷδ τσ πον] η18. 61 ΠΟΒΓΡῚ ΒΟΓΊΡΊΟΥΙ [816 0} 

Ἰρφαθπαι! σοπϑαθί ἀπ ρηῦ οἰπηρογθ νου, Ῥυδϑῖθν Πῖο- 
πγϑίατη, ἃ 4πὸ ἅππι ἰήαπα να] 46 ᾿πϑρίπην ῬΥοευ 

ΘΧΘΗΙρΡΙυ τα βυιρίαπι ἐχ 1, 25, Τὴν μὲν ἀληϑεστάτην πρό- 
φασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς ᾿Α4ϑηναίουβ ἡγοῦμαι μεγά- 

λους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς “απεδαυμονίοις 

ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. ὍΡΙ ραγιίηι ἀναγκάσαι Ῥτὸ ἀνάγκη, 

Ραγεῖπα πολεμεῖν ρ᾽Ὸ πόλεμον ροδίϊα πη ἀἰο11. Ῥοβίθυϊιβ, ἐ8 
ἀπὸ τηοηδὲ οἰ8πὶ 50 ]]α8ΐ8, δηπηοΐανθ ον ΐθ βροῦν ϑοα- 

ΘῈ Π| δραΐ, Πα 86 64.6 τϑοῖθ εἴσα5 σοσοΓα αὐ δοέλμηι 96- 

γέμα γα οΟσΌΤ οἷ ἰλεϊδιωη : Ῥυὶὰ8. δαΐθιη ποπηοάο 
ἘΠ} 581 ΠῈ σθηδασι παρεδΐ, εἰ πομοαῖο 51} 5818 Ἀ ἘΠ] ν 1 ΠῚ 
ἀνάγκη ἴο ΠΟῚ 060 ΠΘΟΘΒΒΑ ΠῚ 518, 864| δατη 1 φοσϑίξ, 

μπὸπ ψΙάθο, πἰἶδὶ ἔοτί 6 ΠΙοη γϑῖα8 ἀναγκάσαι ῬτῸ τοῦ ἀναγκά- 
σαν βου ρίαπι ἱπα]οαντῖ, εὖ ΟΠ ΠΟ] δἰυ αοἰα Γαι 8ῖ0 Ἔχ ρααι- 
νἱῖ, τὴν τῆς ἀνάγκης τοῦ πολέμου αἰτίαν, αποά ἤθνϊ ρον οὐ- 
ἀἴποα νου θου μη} ποη ἰἰοθὶ. 8564 δὰΐ πδᾶεο ὄχρ ἰοδιῖο 1η- 

οὐταθηδα, πὲ τὴν ἀληϑεστάτην πρόφασιν τοὺς ᾿«ϑηναίους 

ἡγοῦμαι ρτΙπηαγῖα ν θα 6556 ἀϊοατηι8, 4π86 ἀοἰπά δ γϑ] αι 
ἀοουταίϊα8 ἀο  παπίαν ζ(ρεγίδδήσχιαην οαϊίδασα ΔεΠοπίοιδος 

ἐμᾶϊοο, φιμοί Πὲ ροίοπέϊογ ε8 ειὶ σοθροι σέ 608 αὐἱ ῥεί-- 
{πιγγι ΓΟΧΩΣ δαΐ τοὺς ᾿Αϑηναίους μεγάλους γιγνομένους 

[αι σοὨ Προ ππὶ, εἱ εἰεῖπ θα, τἰὸ ντσο Ἰοααιμαγ, 

ὥςτε δα ρρ᾽επά ατη. 
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Β) Δἀϊτδοῖννα. 

88) ΡΙῸ δυβδίδηϊτιγο ροβίζαπι, 

Νοαΐγαπι δα Ἰθοϊ νουιῖπὰ οὶ δ ἸοΏ]ο δορί βδίτηθ 50}- 
δἰδηθϊν: νι ΠΩΌΘγα οομπδίαι, ΕἸ πος δαΐίοπι ἀποθιιβ πιο-- 
18, Ῥυϊπυαηι ΡΥῸ ἀρβίχδοίο δ βίδηϊνο αἰοῖταν. ἘΞ πο 
ϑθηθνθ Βαθδνβ ἴῃ Ρἢ}]0]. ΤΊΙαο. παθο μαροὲ ῥ. 8. .»], 68. 
Τὸ πιστὸν τῆς πολιτείας, 1. 6. ἡ πιστότης. ο. θ9. τὸ ἀναίσϑητον 
ὑμῶν. ΠΗ, 65. τὸ ἄπραγμον οὐ σώζεται 11, σι. ἐν τῷ ὑμετέρῳ 
ἀσϑενεὶ τῆς γνώμης, Ρτορέω" νϑϑέγῶγι ἐπιοοϊ ϊξαξοτα οοῃ-- 

οἰἰπ, [ΥἹ., 16. τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς ᾿Ολυμπίαζε ϑεωρίας. ΤΥ, 
γ)ι, κατὰ τὸ ξυμμαχικόν.““ Τάοια ἴπ ΠΡ 6110 Π)ὲ 1 εοὶ. ΤΊ] πο. 
δά αὶ τινὸς ὑπόπτου γενομένου ἵ, 109. τὸ εὐτυχὲς 11, 44. τὸ 
ξυγγενές 1, Θ. τὸ οἰκεῖον 1, 9. ΟἿἷἱ δἀϊδοίϊνο ᾿ηἰον απὶ αἰϊαεὶ 
ΔηΠΘοΙ αν, πὸ 1, 5γ, τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον, ΨΊ, δά. τὸ 
ξύνηϑες ἥσυχον. Αἰᾳὰθ ἴα οἰΐαπι ραν οὶ ρίᾳ ρομΐ, ἴδ 680. 
ὙΠ|. ἴμεν Ἰπ θ]οχίπνιθ. Ὀεῖπαε δαϊθοῖϊνο δὲ ρανιϊοῖρίο 
ΠΕ νΙ5 ΚΘ ΠΘΡῚ8 που πμ ΦΟΟΥ απ ὔδπι ὉΠ Θυϑι 5. δ] σῃϊ- 

δ οαῖαν, φαοά Ρδυτ ον οᾶρ. ὙΠ]. ἀεηπομπβίγαϊαμι δῖ, 864 
ὩΣ ἴδε Ἰοφαθηὶ σοπδαθίθαο εἰΐαπα ἀρὰ Α]105 βου ρίου δα 
Οτϑδοοβ γθρουϊταν,, [18 1Π|4 δἄδ6ο δα 8|188 ᾿ἰπρααθ οχ ρϑιὶθ 
βρθοίαι., αἱ ἰαηπΐαμι ΓΡΕ]Ώ 68. δἰτ8. τι8118 1 ὙΠ αον ας 8η-- 

ποίαπάμ8, 56 πα τα μα 6 εἰ οὐἴσαεη πον Θπαχ δββεῖ, 

. .Ψ ΕΣ ΄ .Ψ . . , 

ὉΡ) Ῥτὸ δἄνϑιδίο, δὲ νἱοἱϑβίτη δάνογδιπην ρτὸ δάϊθοϊῖνο. 

Ἦΐο δὰ ἰπναῖ 81] 6 μἰϊο ργαθίουγθ, η086 6χ Μία... αι, 
Ρ' ὅ5ι. δ. 446. ἀεροπί ποία ε986. τὸ ρενιπεπὶ δἰϊδιαι 
ἀφικνοῦνται αἰφνίδιοι ΝΠΠΙ, τά. (αξ ποι γη8]48 81} νὩ]ρ. 5011- 

Ρίαγα αἰφνίδιοι ἣν προςπέσωσι ὟΙ, 49.). ΒοΙΪᾳια οπμηΐᾶ 
ἐδ} α δαπξ, αὐ Δα δοίν απ ΠΟῺ ΠΠ]πτι5 τϑοὶθ 4181} Δάν θι- 

δίπαι ροπδίωγ, πθὸ αἱΐιι5 Οσταθουϑ βουιρίον [ἴ4 ἀΐοογα ἀ- 

Βανουὶ, ὕ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεϑ’ ὅπλων ἐποιήσαντο 1, 6,, 
φανερωτέραν τὴν ἀρετὴν δεικνύναν 1, 58., τοιούτου μέντοι τού- 

του ξυμβάντος 1, σ.., μηδὲν διαφέροντας τῶν ἄλλων ὑφ᾽ ἡμῶν 

τετιμῆσϑαι 1Π], 59., Κλέων ἐνταῦϑα δὴ πολὺς ἐνέκειτο ΤΕΥ, 22. 
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(Υἱά. [πὲρρΡ. Δ ββομ. ϑορί. δᾶν. Ὑπὲρ. ν. 6.), τὸ εὔψυχον ἐν 

τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐνδείκνυνται ΕΥ̓, γ6.. οὐδὲν ἀϑρύοι ἔπραξαν 

1. 5. εἰο. Απὲ ἴῃ πραΐτο, τὸ παλαιὸν “Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα 

τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον 1. 56.. ἀμφότερα 5Ι σῃϊἤοαιϑ 

μέγαφια ταΐίοπθ (ἴμ θδι Ἔν ]16ὶ Ηἰπϑι οι, ἔευνα πλαυ]α 16) ποῖ, 

1 

Οὐυοά 51 νἱοϊδϑίγη δάνεγθιππι ργὸ δάϊθοινο Ἰθσίταν, 
ῬΥΪπιατι Ργαθίθυ  π1π5 δ νου ῖα ἐθηρουβ αἰαὰθ Ἰοοὶ ἀυίϊοι-- 

Τατα ργαθῆχαμ μαθεμηίΐα, αἰ ἀεί, νῦν, σήμερον, ἄνω, 486 
ῬΓΟΥβὰ5 ΡΓῸ δά ϊθοιῖν 8 ̓η Ονάθοα προϑ οι αγ. Θ1Π}}}} 

πιοάο πϑιγραίων εἰΐα αι δά νογθίαμῃ ἰδία, 1, 68. “Τῶν αὐτοῖς 
ἐδίᾳ διαφόρων, φαεπῃ Ἰοο πὶ 8. ϑίθρμδμο ἐθηίδίαμ ἀθἔθη- 

αἴ αἰϊας 1, 95. Τῶν ἰδίᾳ ἀδικημάτων. 8664 οἔϊδπι οαπὶ ν60-- 
5 εἶναι εἰ γίγνεσϑαι ἘΜ πΟΥ 1465 Δάν εν θὰ σοπϊαπρὶς, ααοά 

ὶῃ γίγνεσϑαι πιῖναπι Ποπ δδὲ, ααατι ΠΟῸ ΠῸΠ ἰϑη 1 511 ο0- 

Ράϊα, ἥχαπὶ ἀϊραηξ, Ἰορίοα, οἱ γεν β'σῃϊῆοοὶ, 866 οἰΐδηγ 

παϑοὶ εἰ εβὶοὶ ἀδποὶει. ἘδοΙ]8 Ἰρῖίαν ργοθατῚ ροίοϑὲ ΠΌγο-- 

γάηι βουϊρίανα ὕστερον ΡΓῸ ὕστερος πὶ νΘΥΡΙ5΄ Ὅμηρος πολλῷ 
ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωϊκῶν γενόμενος ἴ, 9.50 Πυδηηαϑπηι ο. 

χά. ποῃ πιίμτι5 γθοίβ ἰθσίταν ταῦτα (τὰ ναυτικὰ) πολλαῖς γε- 

νεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωϊκῶν. ἘΠῚ], τά. χαλεπῶς αὐ- 

τοῖς ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο ναϊεὶ ἀΕ91Ὲ 18 ρϑγ οἱ αξιγ πεΐ-- 
φ͵αίϊο, ψεὶ ἴῃ πιθηΐθ ΠαΡαΪς βουιρίον χαλεπῶς ἀπανίσταντο, 
αὐ 1, 2. βου! ρϑιῦ, αυοα τπδρὶ8 ἰὉΪ οομδθηΐδηθι μι οϑὲ ἃ ΠῈ 

χαλεπὴ αὐτοῖς ἐγίγνετο ἡ ἀνάστασις, πιοϊεϑέα 115 Τεθαέ (ρτο 
40 γα τϑαυϊεθδέιν) γεϊσταίο. Θεὰ οἰίαην δὶ εἶναι εἴ 
γίγνεσϑαν τανεταὰ οοραΐδο βιπηΐ, δὰ δάνουδία, 48 ἤθη 6Χ 

αὐϊοοῦν!5 ἀογιναία δαπΐ,. πιαχίμηθ δίχα εἰ χωρίς, (ΜΔ. 

Οιυ. Ρ.- 427. εἰ 889.) αἰψαθ οἰΐδπι οὕτως (11, 47. οὐ μέντοι 

τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φϑορὼ οὕτως ἀνθρώπων ἐμνημονεύετο 

γενέσϑαι), ὅ ὅμοια εἰ ἴσα (48 αμῖδ μα δα ργϑ ΟΔΡ. ὙΠ]. ἀἸοἰαπα), 

5 αἀάαπίαν, 866 ῥᾳδίως τη μὴ δαδίως αὐτῷ πάλιν οὔσης τῆς 

ἀναχωρήσεως, αἱ οοάϊοα5 δουίθαμι ῃτὸ ῥᾳδίας ΠΥ, 10.. αιι-- 

Βίαια δοῖ. Πωρσίταν' ἰατπθη θεὸ ἴπ ΟἸσΘΡΟ 8 Βοβοῖο Απιει. 

ς.5. Οπιπδ5 ἴναπς φιαοεεϊομοτι ἐδ ΡΓαθίογ αἰ πιαμῖ [ε8 5 



ι 1 ΡΕῈ ΕΒΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙ5. 

γαῖ Ποἱῖς φιοιϊαϊα ποθ δαπσι6 Ὑδυἰ8519 ϑρεναιί {ω-- 
ἑμγάηι, εἰ 6 αναθοῖς μ᾽ ανα πιο ροΡυ θη α μαϑὲ Τ Πἴδυβοι. 
Ον. ὃ. ὅοτ, δ. Ουοὰ ἀθηῖααθ πόηπη}}}} μᾶλλον Αἰ ποιῖ65 

ῬῈΥ μείζονες οἱ δυνατώτεροι ΘΧρΙσαδΡαηΐ, αἰ 1, 8. 48. 1Π| 
ὅ5. (1 οολγτηδ Ῥοϑὶ δέ ΔΘ πἀαπι, τ ᾿πησαίαν μᾶλλον καὶ 

ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα), πηγαῖα ἔαοίι πὶ 6βῖ, 
Οὐαπα ἃ πὴ ΟΠ ΠῚ ψ 600 γίγνεσϑαι οἰϊατι μᾶλλον ργοὸ δἀϊεοι-- 

νὸ ρομίίαν, τὰ ΤΥ, 08. ἀσφάλεια δὲ αὐτοῖς μᾶλλον ἐγίγνετο 
τῆς ἀνοίξεως, 486 τηδ]θ 16] χορ πὲ 8680]. εὲ Ρου. Νδοὸ 
γοϊορα δ σα υαπὶ [8118 τηϊγὰ νἱ 6.1, 4 Ὁ] τηοάο ποϑίγαπι 
ππσηδῖ σοπἐα θυ]. 

90) Αἀϊδοξλίνοταμη στγαάϊ σομπιραγδίϊοη18 ΡοΥπιαταίι. 

564 υἱ ααἰϊδοίϊνα οαπ 4118 οὐ Ἰοἢ18 Ραγεϊθ 8. οοηξαη- 

ΟἹ, 108. ΘΕΆ ΘΟΥῺ ΘΟ ΡΑΡ ΘΠ σρϑά 8 ̓πΐθν 56 ρου - 
ἰαῚ ἀἸοαπΐ, οὐϊα8 Γ6Ὶ (156 1510 10 6} Π16 1Π80. 8 1118. 

αὐ) Ῥοβιίινιβ ῥστο σομηραιδῆινο δὲ ψΊΟ 5511}. 

51. οὐ ἐτ]π8. εαπὶ Οτγαθοογαμη ἰοαΌ θη] οοπϑιθίμα!-- 

Πεπι, απδπ Ναϊὰς αν. ρΡ. 6525. δειριὶ, οι ϑϑίοπειη 86 - 
ψΕΥΌΙ μᾶλλον ροϑὶ ὅσω, ἐδ αἴ ἴῃ δέσποινα ἀπὸ κοινοῦ 6Χ- 

Ῥοποϑίασ: οἱ ἀθαῃὶ ραγιϊσυϊας ἀλλά Ροδὲ σοι ραγαι ναιπι, πιῇ 
Π, 43. εἰ Υ, 99... 46 αὰδ τὰ νἱᾶ. Ναιεαθ αν. ρΡ. 6ὅ1:1.: 

ῬΥΪΠι ΠῚ ἢ διρεγϑαπὶ Ἰοοὶ, 1ῃ ἀαῖθις5 ρογηα 6 ἔεγο αὐδέ, 

αἰναπιὶ ροϑιψιι5 Δ σΟΠ ραν ιν τ8 ροποι θῖν, {Π1, 69. 

“Δανϑάνειν μὲν οἰόμενον --- ἧσσον ϑαρσοῦσι" γνόντες δὲ εἰδό- 

τὰς περιορᾷν, ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. Τατη ἀϊοιίομ65. ἄμει- 

γον εἶναι, βέλτιον εἶναι εἰ 51Π}}}65., 46 4ιΠ]}}8. Εἰ 88 Ὁ ΠΣ ΠῚ 115 

αἱ Χομορ!. Ογρορ. ἡ, 1, τι. Ῥοντὸ Ογδιημηδίοαϑ ἴῃ 

ΒΟΚΚ. Απεοάά, 1, 109. φαθηι ρα ΤΠ μπον τάθηι 1. ΠΠ.. νεώ- 
τερος ΡΙῸ νέος ΥΘΡΟΓΙΡΙ ΟΡ] 1, ΘΥΡΑΝΤ σου θ, 8], αἱ Τηΐου- 

Ῥγοίεβ δα βιϊ ιν αν, ΓΈβροχὶρ δα νουῦα ΠΠ1, 26. ἡγεῖτο δὲ 

τῆς ἐςβολῆς ταύτης Κλεομένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοά- 

ναχτος υἱέος, βασιλέως ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, ἋΌΙ νεώτερος 



1. ΡΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤἘΠΌΟΥΡΙΘΙ5. 17. 

οϑὲ ἐδ) ΘΥ Ο7 8 αϑέαέθ, φιίαγιν ψιῖὶ δαογοίξιεῖ ΡΥ Ω66556 ροδϑεΐ, 
σι ζω, αποὰ Υἱ, 12. ρ'θηθ αἸοϊζαν νεώτερος ἐς τὸ ἄρχειν. 
δε μαι ἀαθῖθ 116 τὰ πηθηΐθ μα θαϊὶ νον 1. 11. ο. 6. μη- 

δὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν. (ΟΕ, αι. στ. Ρ. 654. 

ϑοφασηίαν ρϑπ10 πηθιπογὈ  ονα. ΠῚ, άο. Τὸ πένεσϑαι οὐχ 
ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. Ὅ9Ι 
ὨΪΘ] 11ἃ ψΕΥΡα ΘΟΠΙΠΡῚ ν]8, τὸ οὐχ ὁμολογεῖν, 1. 6. τὸ ἀρνεῖ- 

σϑαι, πένεσϑαι, 1. 6, ὅτι πένεται, 4ιιος δἰ (γι εϑὲ οἱ ρμᾶ-- 

ΤᾺ αρἴ8 ΠῚ 56 θη 18 πὶ οἰποῖέ (.. ΠΕΡΆΤΘ 8586 ῬΔΌΡΕΙ ΘΠ 6556, 

[απ ἰϑ πη θῃ 511,7 Δ] ἰὰ ΡῈ. ν ΘΡα. Ῥϑαρθυ αι ΠῚ ΠΟῺ 

ἴασοΡο γα ᾿ρ88, ἐπγρίτ5 "2, 566 1ηἰθυρποία δ... αμρει- 

ἐαέοισι οοη έογὶ, ἐμγρα ποῖ δδὲ, αὐ ποῆὶ νίέαγο [ποξί8, ἐμι- 

Ρίμδ ““: γϑοῖθ ΒδΌθυΗΒ {πον : 95 (ϑιμογϑιέγυ ΤΥ Ρὶτ8., δ. τἰ- 

ἐμαὶ ἴὰνρβ ρίαπε ποὴ οϑι 5. Ελ Βαῦδϑὲ (ἀὐαμηιηϑίϊοιβ 1 

ΒεΕΚΚ. Απεοθα. 1, 565. ἀϊσχιον, ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ" Θουκυ- 

δίδης. Ναοπιρα βουῖρίου. τηνίαία βἰραοίανα [15 Ρουγεχίΐ, 

4πι881 ΟΥ̓ΔΈ Ομ πὶ 1ποορἰϑ5εὶ, τὸ πένεσϑαν οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ 

αἴσχιον τοῦ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ, ἀλλὰ τοὐναντίον μὴ διαφ. εἴο.: 

ταὶ αἴσχιον ΤΟϑοΙΪνεπμάαχμα [ἢ μᾶλλον αἰσχρόν, 1ἴδ τιῦ 00 110} 
51. τπαρὶς ἐμγρθ, 8688 ροξίιι58 ἐμγρθ.. 40 56 η88. Δ] ΤΠτιο 168 

Ἦδο ρδυοι]α τ δου Ιρίου ποϑίου. Ὑ1α. ποῖ. δα {Π, 65. 

ΤΥ, το. ϑι.π Ἰπλὰ5 ἰΙοοὰ5 111, 27. Οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι, 

᾿Αϑηναίους. ναυτικῷ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι ἀλλὰ καὶ μετὰ 

ὁτουοῦν τρόπου αἴσχιον ξυμβήσεσϑαι, ἣν ἡσσηϑῶσι. ϑοαμπη- 

ἴὰν νυρα 1ΠΠ, 9. Τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς πολέμοις καὶ 
ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἵ δεξάμενοι, καϑ' ὅσον μὲν 

ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσιν" νομίζοντες δὲ εἶναι προδότας τῶν 

προτοῦ φίλων, χείρους ἡγοῦνται. [Ιπ 4αΐθιι5 80Πο]]αϑία οἱ 

Οταροσίιι5 Οον μι ηἶτπ5. Ρ. 1153. χείρους ἱπίεγργοιδηΐα. ῬΡῸΓ 

κακούς, οοῃΐνα 4108 ΠΟΠΆ]1ὰ εἰἰϑραίαν!ι ϑίθρμαπιιβ. ὙΥἹὰ. 
ποῖ. τον ΠΠ, 65. “Ὡς δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήχατε τοὺς “ Ελ- 

ληνας, καὶ ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεϑα ἀποφαί- 

νειν. κυ} 08 ἱμίμδέο [δοῖδδε εἰ εἰἰρηϊογ 8. 6886 ροσσια." ", 
Οὐ ηϑαῖη ὐὐνηΐογεο ὙΠΟΡΔΠΪΒ νορο, ΑἹ δὺ8 Ῥοεᾶ 

ἀἴραοβ φαὶβ ἀϊοεθαι ὃ Νίδὶ ἔοτιθ διὰ τὸν Μηδισμόν. Αἵ τὸ 
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πὰποὸ φυϊάθηι ἴππο ραμίδπάαμ ἴῃ ᾿ΓΠ ΘΙ 18 ααϊϑαϊιδιη αἰ- 

οδθαϊ. ϑοϊνθπμάαβ 16 οοπιρανδίλνιιϑ ἴῃ μᾶλλον ἄξιοι, αἱ 
μᾶλλον τιοη αα ἄξιοι ρεγιππθαΐ, 8θὰ δά ἰοίμμι, 5, ἡσπὲ 

εϑἐϊ8 ροθμα μούἑι5“ “80. ἀϑι νϑηΐα δὶ θεπεῆοῖο. Νβοὸ 

αἴἰἰλον ΤΥ, 6ι, Οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλὰ 

τοῖς ὑπακούειν ἕἑτοιμοτέροις οὖσι. “,,ΝΟΙ διμοοέμδεο ἐδ, φιιΐ 

νεϊίμξ ἐπιρέγαν, 8θεἶ 185). σιοὶ ῬΥαἰ]οΟΥ 68 δέ οὐ δα.“ 
Οὐϊδθαβηδηι ραταΐίοι 8.2 Ῥοϑϑὶβ ᾿π|6] Προ ῦ 6, ῬΑΓΔΊΙΟΓ 65 δά 

ονδαϊθμάαμι, απδη 1}}} δπὲ δα Ἱπηρουαηά χη: 410 ΠΟΙΉ]-- 
Ὧ6 Βοπιᾶποϑ 886ρ6 τ] οθαὶ ΤΊΡΘΡΙα8. 566. 21} μαθϑὶ οοη- 

ἰοχία5, φαοά Ποῦ βιδάθαι, [8680]. ἑτοιμοτέροις οὖσιν " ἀντὶ 

τοῦ ἑτοίμοις.) [Πἰδῆϊιδ ΠΥ ΡΑΠ]Πα ρθη δἰδίιιμ, 80 δὶ ἔονθε, οὐ 
μέμφομαι τοῖς ἄρχ. βουλ., ἀλλὰ μᾶλλον (μέμφομαι) τοῖς ἑτοίμοις 

οὖσιν ὑπακούειν.“ ῬΑυΕΒ. -α 6 ομμμὶ 88 ΘΟΠΊρΑΥΔι1-- 

νΟΓΆΠΙ ΡΓῸ Ὁ 50 αἱ}8 οἵ, ΒΟΙΖΙ1 ᾿πάἀϊοία αι ἀα ἱπο]ηδί, 800. 

Ῥ- 84. εἰ τὰ Ὑ]ρ. Ρ. 710. 

ββ) ϑυρεηϊδειναβ ρτὸ οοπιραγαῖϊνο, 

Θαρουϊαξίνιιβ αιι0 86 πϑ ΘΟ ρΑΓΕνῚ Ἰοοα πὶ ΟΡ ΠΕ γ δ 

αϊοαῖαν, ἀοουτ Πδεμιαπη, δα Ὑ]ρ. Ρ. σι. Τία δὶ Γ68 1π|6]- 

Τισίταν, ἔγθαιθηβ δὲ μᾶεὸ Ἰοαιθμαϊ ὁομδαθίααο τα “ΓΙα- 

οΥά146, οἴ 

ΟΥἹ, 15. Μέγιστον τῶν πρὶν κινδύνων, πιαϑ γι ΡΓῖο- 

γι ῬΘΙΙΟΙΪ]ΟΡ ΠῚ, ῬΓῸ μείζονα, [1818 ΡΥΪΟΥῚΡ8 ΡΘΓΙΟΙ 18 5 

δ 81 ργίογα δυνὺ ρϑυίοϊα, ποναμι 154] ποη ΡΟΡ πὲ 

8 δα, πὸ ζμέε' δῶ πιωχίγπιγι», 58 ἃ γιαῖμδ δὶ 1118. Τία 

1, το. Ττοίδηϑηαι ἐχρθάϊοπθπι νοοαΐ μεγίστην τῶν πρὸ αὖ- 

τῆς, πιαχίηνατι Θαγίάηι, ασὰθ απίθ ἔδίαμι δυιὶ βυϑοορίδθ, 

ι, 6, ππαίουθι {8 ; ὩῸὰ Θηὶπα ἤπέθν δῶϑ πτιαθραηάα τὶ τη8- 

χίμηα, ἃ 4] 65 τὶ ροβίθυιου βοραγαίαν, ἦς. ΒΑΕ. 

Ι, 1. ᾿Ελπίσας τὸν πόλεμον μέγαν τε ἔσεσϑαι' καὶ ἀξιολογώ- 

τατον τῶν προγεγενημένων. 11. Ταῦτα ὀνομαστότατα τῶν πρὶν 

γενόμενα. 50. Ναυμαχία αὕτη “Ελλησι πρὸς “Ελληνας νεῶν πλή- 

ϑει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ ἑαυτῆς γεγένηται. ΝῚ, 5.1. Παρασκευὴ 



ἦς 

Π, ΡΕῈ ΕΓΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 153 

γὰρ αὕτη --- πολυτελεστάτη δὴ καὶ εὐπρεπεστάτη τῶν ἐς ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον ἐγένετο. , θο. Στρατύπεδον γὰρ δὴ τοῦτο κἄλλι- 

στον ᾿Ελληνικὸν τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλϑε. 

δε πολλῷ μάλιστα νἱά, Πικ. δα ΤΥ, 92. εἰ Μαί, αν, 

Ῥ. 656. 54. 

γ) Ττοποπιίτιιπν σϑιθτὰ Ῥοἕπιυξαίδ. 

Ετίατα ργοποίμϊπα δ] αιιοῦ ἰγδα αμΐ ρθιτημίανὶ, εἰ ρυ]-- 

δπατα αυ! 6 πὰ 

3 - Ψ -ὕ7ὦ:ὦ 

884) αὐτοῦ, ουὅ, ξἕαυτοῦ. 

Ἐκ Ηἰβ ρυορτῖθ ἴπ βϑπθ ἃ τπιπᾶ αἱ 5: ΠΥΡ]1οἱ ἑαυτοῦ δ 

ΒΕ Ἰδοΐατη μυΐὰ5 ᾿ρϑῖαβ ρουϊοαϊ, αὐτοῦ δυΐθηη δα βα ὈΙδοί πα 

4118 Ῥευιοαϊ γϑίουυι: ἴῃ ἀποθτι5 δαΐδηη 1ηΐδι 56. Ἰπποὶ5 

δπτιποία 5 ἑαυτοῦ αα 5 ΙΕοἴπ ἢ. βθη θη ἑα6 8] 1.πᾶά6 ρεπα6η- 

εἰ8, οὗ δα ργαβθοίριιαθ βομθηξίαθ βυθθοίπση, ἀθηΐαπα αὖ- 

τοῦ δἰ πεαΐγαλ ΠΟΓ τι ΠΟΙ στη ΡΘΡΕΓΪΠΘΓΘ5 564 ΡΓῸ οὗ 

εἰἴΐαπι ἑαυτοῦ εἰ αὐτοῦ, τπδχίπι6 ἴῃ 81 ΠΘΌΪΑΥΪ ΠΌΙΠΘΓΟ, τ6- 
ῬΕΓΙΣῚ, ἴᾶπὶ 6 Βαϊίπι. αν. δ. 114. 5. οοπδιαὶ. Ῥταθίθγθα οὗ 
πὶ σοηλίνο δἰ δοοιϑαῖῖνο 51 ΠΟ ]ΔΓῚ5 ρα ή 6 ΡΥ ΘΠ 6588 ἃ 
'ΓΒυογάϊαθ, πἰδὶ φαοὰ ργὸ οὗ αἰ φαοίίε8 σφῶν αἰχὶϊ, οαρ. 
ὙΠ. ταἰϑ!!οχίπι8. [6416 πο ροΐογι δ πη Ρα ν]ΔΕΓῚ, ἴπ 
δδάθηι οὐδ ϊοπ β ΘΟ Οσ 81]106 46 1156 6 πὶ ΠΟυΏΙΏ1θ 5 σφῶν, 

ἑαυτῶν εἰ αὐτῶν Ἰεςὶ, χαρά [ηἴτα., ἈΌ] 46 ναγὶαία ογαίϊομα 

αριτανγ), ἜΧΘΠΊΡ118 οοπ πη 8. Τυοριΐαν δ θο ἐκείνων 
Ῥιὸ σφῶν Π, 15. Ὅταν ἐν τῇ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντας καὶ 

τἀκείνων φϑείροντας, ἘΔ0116 εἰΐαπι ἔεγθπιι8 σφῶν ῥτῸ ἕαυ- 
τῶν, αἱ ΥἹ, 64, Ἔλεγε δὲ, τοὺς ᾿Αϑηναίους αὐλίξεσϑαι ἄπο 

τῶν ὕπλων ἐν τῇ πόλει ---- καὶ εἰ βούλονται ἐκεῖνοι (οὗ Συρακού- 
σιοι) πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ δητῇ ἅμα ἕῳ ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐλϑεῖν, 
αὐτοὶ μὲν (οἵ Καταναῖοι) ἀποκλήσειν αὐτοὺς ([1ὰ οοαά, ῥγο. 
τούς. Ἰπ! 6] Πρα δαΐθι Αἰμ θη 6η865) παρὰ σφίσι (τοῖς Κατα- 
ναίοις). ΟἿ, 1, το. Οὔδνα δἰ] σαι ἴθι ααδη 48 πὶ οα-- 
Ῥίδηϊ Βοθοίὶ τ τι8ὰ Βου πὶ Ῥυοπομηίπππι ΤΥ, 99. Οἱ δὲ 

Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, εἰ μὲν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἰσὶν, ἀπιόντας ἐκ 
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τῆς ξαυτῶν ἀποφέρεσϑαι τὰ σφέτερα, τι] νἱάδ φυδθ οαρ. οὕ. 
ῬΥΘΘοθϑϑθυπηὶ οἱ 4πδο βεααηΐιῦ, οἱ ΟΠ [ΟΣ ΟΔΡ. 97. ΟΧΙν,; 

ἘΠῚ ρ᾽ δηΐτι8 ἀϊοΐαπι ἀποφέρεσϑαι τὰ σφέτερα αὐτῶν. Νίεο χηΐϊ- 

18 ἀπθιταίομθ νϑοδὲ σφῶν αὐτῶν Ῥτὸ 5010 σφῶν ν. ἑαυτῶν. 
ΠῚ, 66. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδῥον, παραπλέοντές τε, ὥςπερ 

ἐδέδοκτο, τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσι κατέλυον, καὶ ἅμα ἔστιν 

ἀφ᾽ ὧν χωρίων καὶ ὁπλίτας ἔχοντες σφίσιν αὐτοῖς ξυμμάχους, 
ἦλθον ἐς τὰς ἀϑήνας. Αἰάαπο 1 ΨΠΠ, 7ο. Ἔχρ]οδηα ξουῖ- 
Ῥίαγα αὐτοῖς σφίσι. πε οτἰ ον Δι ρα 88 48 648} 561- 

τη 8.1, 190. 64 ππδχίηιθ ἀπ] αηῦ, ἀπ σφῶν Θἰϊα π) Ρ᾽Ὸ 

αὐτῶν ἀρ ποδία μι βου ρίονθα ἀἸοσδῖαν, απο περανὶῖὶ 
ΘΟΕ] 16ν. Αοιῖ. Μομδοο. ἐ. 11. [480. 5. Ρ. 841. 3414. Μοπιηηϊ. 
ἰάύπθη 1086 δ] ἰχιοῖ ἰοσοττιπι. ἴῃ απ 8. σφῶν τἴὰ ἀϑαγρᾶ- 

ἴπσπι νἹἀεδαίαν. Οὐογιπι ἀθπτη π|8}6 1η!6] |6χὶξ, ΤΥ, 90. 
ἹΝομίζοντες (οὗ Βοιωτοὶ), τὴν μὲν ᾿Δρωπίαν, ἐν ἢ τοὺς νεκροὺς 

- κεῖσϑαι ξυνέβη, ᾿4ϑηναίων κατὰ τὸ ὑπήκοον εἶναι, καὶ οὐκ 

ἂν αὐτοὺς βίᾳ σφῶν κρατῆσαι αὐτῶν. Ἀδοῖς ῬΡονίᾳ8: 86 ἐα-- 

τηθηι ἴρ808 (ΑἸ ΘΠ] 6 565) πιιφίασι 86 ἐπντέϊδ ϑιιογ γι οα-- 
εἰανεγίδιι8 (αὐτῶν δρεοιαὶ δα νεκρῶν) ροξίξιο5. Ια. 1θὶ 
Βνθάονυ. Βαϊ δαηΐ ἢ]. Υ, 49. “Πακεδαιμόνιον τοῦ ἱεροῦ 
ὑπὸ ᾿Ηλείων εἴρχϑησαν --- ---- οὐκ ἐκτίνοντες τὴν δίκην αὐτοῖς, 

ἣν -- ᾿Ηλεῖοι κατεδικάσαντο αὐτῶν, φάσκοντες, σῷ ἃς ἐπὶ Φύρ- 

κον τε τεῖχος ὕπλα ἐπενεγκεῖν καὶ ἐς “έπρεον αὐτῶν ὁπλίτας ἐν 

ταῖς ᾿Ολυμπιακαῖς σπονδαῖς ἐςπέμψαι. ΤΥ, ιττά. Κατέφυγον 

δὲ χαὶ τῶν Τορωναίων ἐς αὐτοὺς (τοὺς ᾿ΑΑϑηναίους), ὅσοι ἦσαν 

σφίσι (τοῖς ᾿Αϑηναίοις) ἐπιτήδειοι. ]. 61. Οὐχ ἥκιστα τοὺς 

ἹΜαντινέας καὶ ᾿Αργείους βουλόμενοι (οἱ ᾿Αϑηναῖοι) παραμεῖναι, 

δ ἐπείνου (τοῦ ᾿Αλειβιάδου) νομίζοντες πεισϑῆνονι σφᾶς ξυ- 

στρατεύειν. Δα4. Ὑ11, σο. Μετὰ δὲ τοῦτο πανταχύϑεν σφίσι 

τῶν Συρακουσίων καὶ ξυμμάχων ἐπιφερομένων, οὐ πρὸς τῷ 

ζεύγματι ἔτι μόνον ἡ ναυμαχία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λιμένα ἐγίγνε: 

το. ΟὐΟΡΙΠΙ ΘΧΘΙΙΡ]ΟΥ ΤΩ ἀπὸ 584118 απ δοὶ γαύομθ οοΥ- 

τσορα σοηδίαν ο6}|6ὁΡ. Οὐδ πθατδῆυδηι 86  ΘΏΛ ΠΝ 

εἷἱ οορί αν δυϊτατι8.. ἴπ Πΐσ οὐαἶ τι Ἰοοἷα τη ΒΓ σαἱ αίθηι ΟὟΤΟΙ 

ΟΝ Ροΐ 886, ({αϊπι οἵ βθηϑ115. ὈΙΒ Ήτι5 811 ΘΕ Κ΄, 40. 80 
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ΥἹΙ, δι., 51 46 Εἰεἰ5. εἰ Αἰ θη θηϑιθ8. δρθυθίῃσ, ῬΙΌΠπο- 

γηθῃ σφᾶς οτηϊ ἐδηάτπι 6856.), Ὁ1 απέεπι Ρογβρί οατ δ11 ποι 
οἴποϊαίαν, δεϊαπὴ ἃ [μΔ 1018 ὈΥΟΠΟΠΊΪΠ8. 841, Θ1ὲ89.. ρδίωδ 
ΡΓΟΠλβοὰ δ. τπϑαΓ ραν. Ὑἱ4. ΘΟΠοΠ ον. τσ, Ρ. 516, 854. εἱ 
Οτοϊοῖ, 8. 156. 0) ο). Ουα ἡ ᾳυοά 1 ἰα]} 8 Ἰοο]5. εἰϊατη 

ξαυτῶν ἀρὰ Θνϑεοοβ μγῸ αὐτῶν ἀϊοϊίατ,, πο 4αάεπι ὙΠ], 
56... 0801 ΒΙδίουα το Π]]η 5. “ταπι ΠῸΡ15 1 96 1018. ΟἿ ΠῚ 

Βεποαϊοῖο οἱ Οοε!]ερο βουθοηάαηι τὴν ἑαυτοῦ γῆν, κε ὙΠ. 
δ. “Μακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἐπὴν αἱ βασιλέως 

νῆες ἀφίκωνται, τὼς ξαυτῶν ναῦς ἣν βούλωνται τρέφειν, ἐφ᾽ 

ξαυτοῖς εἶναι, 964. ΠΡῚ βεγηοὸ μι θίσαμ5 ἤδγεῖ, πὺς ποὴ 
οοπεράϊ, εἰ δὶ ργοποηηῖπα ἑαυτοῦ, οὗ εἰ. αὐτοῦ αἸδΕἰπρτιιι -- 
ἴὰν. Βοο πο Αἰ θυ ΠΕῚῚ, αυδη 510 πΐ ν ἃ ΘΟΥΏΠῚ ν]5 1Ὲ- 

ἐπηδαίαν, ἀπ ῖο οατοί. ἔχ απὸ ΠΠ, ὅ1., 46. στὸ ἀπ ο1]-- 

πιο ἰοσο νἱ4. ποῖ. αὐτοῖς νοὶ αὐτούς πεοδββασῖο δα Αἰ]- 

Ἀ 16 η568, σφίσι Δα] εογ ται ποβὶθβ ρει 16} 6, ΡΟΓΒΡΙ ΟΠ 68. 

ΒΡ) “Εαυτῶν εἰ ἀλλήλων. 

ὕι οπηθηο ΡῈΡ περ σθηΐαια απδηαιη ΠΡΌΣ ΏΠΙ 

ΡΓοΠοΙηἸηἃ τοοχῖνα δια πὶ ῬΓῸ τ δοίρυοοῖβ Ροππαμῖαν : οἱ 
μὲ Πποηεῖπθ5 86ὲ ξεγίιξ πο. 80] 8: σαὶ βοαγο ροϊοδὶ πογῶΣ 

ιιίϑῳιο 86 ἰρ86 νεγϑογναξ, 86 εἰϊατη δὲ 86 γητείμο οαφαϊ μι ς 

1ΐᾳ Θἔΐαπι ἀραὶ ἀνᾶθοοβ ἑαυτῶν, ΠῚ 5πθ διμθισαϊίαι Βονΐ 

Ροϊεβί, ριο ἀλλήλων ἀεὶ, ἔλο!]6 ἐχϑρεοῖθϑ Οὐ ]θ πὶ πὸ- 
δΠροη α π6 ΤΗπογάϊάοπι αυϊάθια {ἰρῖ8966. ἀοοθηῖ οὰ 
αιι86 δὰ 1Π, 59. ε Ῥυϊδοίδηο δ ἀβουιρϑοναηΐ νἱν] ἀοοιὶ οἱ 

΄π86 ἰπ Αοἰΐ. Μοπϑοο. ἱ, 11, ἢ 5. υ. 249. 54. ἀϊδβριίαν 

ΟΟΟ]16». 8564 βομο]αβίαθ νἱοίβϑιι ἀλλήλων ρον ξουτῶν 6χ- 

Ὁ] οαι ΠΠ,. 8ι., Οἱ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν --- διέφϑειραν αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, πιοη ἀεθεραὶ Βάοχα παρενο Ναι ἶας 
αι. Ρ. 6γὅ.,. εἶδὶ [ουῖθ θείαι Γι 9 σμρρίϊοος. 56 πιρέμο 
ἐπὲε» [ξεεγιωλ (ἴ. δ. ΑἸῖεν ΔἸ τον ΠΏ δὲ  η σαν 1) ΡΟ 8} -- 

Ρίεα χωΐδηιο 86 ἦρβε ἰπέθγζεοῖέ αἰοὶ ρο856 ορϊμδίων, 
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60) Ἑαυτοῦ οἵ ἐμαυτοῦ δἴαιο σεαυτοῦ. 

Β65 Ὡοΐ 6 Οταιημιδίϊοῖδβ, Ὑ14,1, 82. Μδ. δ. 489. 

Π. Βαϊ. ὅ. 114. ποὶ, 5. οἱ πος δά Χεμπορὴ. Οτορ. Ἐν 

θ, 44, 

δ) Ῥασιϊουϊδε 

χποίιιγν 6 ἴοοο δἰ σηὶ οατέθβ ἐξα τιϑι ΡΥ ἐτι7), τι χιιῖα-- 

ἐδ). νεῖ εἰΐατηι τποίμσι ἴηι ἰοοισι, αἰθμιοίαγε φτεἰεαιμμέμ, 

Ἐπ56 Ποὺ δἰϊγϑοιϊοηὶβ σθηα8. τηοημὶ Βαϊ. δ. ιδὃ, δ., εἰ 

αἸϊψαοὶ ἐχθιρὶα βαρρθάϊαι ΜδιΠ. Ρ. 877. 564. 8664 Πάθος, 

αυδπι 18 Πἷο πιϑὰ8 ρϑίθαΐ, Ὠοῃ 8818 ἀοοοηΐ, ἀπᾶθ ποδ 

ΘΟσΌΓΑΙ1119 ΓῈΠῚ ΡΘΡΒΘΟΈΘΙΠΓ. 

’4πό. 11, 65. Πρότερον ἢ τοὺς ἀπὸ τοῦ καταστρώματος 

ὁπλίτας ἀπαράξητε. Βεμε Βαυθραθ: ,. ὈΙΟΙ ΩΓ. ΡΥῸ ἀπαράξ. 

ἀπὸ τοῦ καταστρώμ. τοὺς ὁπλίτας τοὺς ἐν αὐτῷ ν. ἐπὶ αὐτοῦ. “ 

ΟΕ, ὙΠ, 1. 18. εἰ ὙΠ1, 27. ἴῃ ᾿Οπλίσας καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

ξαυτοῦ νεῶν ὁπλίτας ἰμδδὶ βἴπηι} ποιίο σουθὶ ἐξαγαγών. Υ͂, 

54, "Ἤδη ἡκόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ Θράκης μετὰ Βρασίδου ἐξελ- 

ϑόντων στρατιωτῶν, αι ααἰ ἐρ8ο8 ἴαγι ἐα: ΤΊγαοῖα ταεαῖϊ8-- 

ϑοπὲ πιϊϊίοθ, φιὲ οἰανι Βγαδίάα ἐἰίμο ΡῬγο εοιέ  ιμογαπί, 

(Ὅτ Π|. 4. Οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων προ- 

χωρήσειν. 86 ἸμἰθΡρυθθ8. ΠῸΠ 1 6] χθραμὲ, ἘχρΙ]οᾶ: 

ποι δηΐτι οοη εδαπέ, ἰοσαϊί ΑἸ )ιοπαβ τιῖδϑῖδ αὖ ΑΤ]ιε-- 

πίογοῖδιις αἰϊφωϊα ργοοθδδάγίωτι. Νάτα βεααϊταν οὰρ. Υ. 

Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν ἦλθον πράξαντες. 

ὙΙ14 6 5ἰαῖλαι ἐκ, 
Ἔχ. Ὗ, 56. ᾿᾽Ες δὲ Πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ Κρανίων 

Εϊλωτας. ἾἼΠ, 8ο. Οἱ ἐκ τῆς Σάμου πέμπουσι βοήϑειαν. 

Ι, 8: Οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργον ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

1, 1.18. Οἵ τε ᾿4ϑηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄλλης ᾿Ελλά- 

δος κατελύϑησαν. [Υ, 19. ᾿Ανταιτοῦντες τοὺς ἐκ τῆς νή- 

σου ἄνδρας (ον»ἱοϊδϑίτγν ροϑοθπέθδ, μὲ ἐπ ἱπϑιιέα ποῦ τεα- 

ἀωπέμτ νἰγὶ, φωὶ τρὲ ἱποζιιδὶ ἑοποπέων. 4) (δ, ὙΠ, τι. 30. 

54, 58, ὅτ, 
Ῥααΐο 
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ῬδυΪϊο ἱμϑο] θη ουθ5 εἱ ἰοοὶ. Ὗ, 54, Τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς νή 

σου ληφϑέντας σφῶν --- ἀτίμους ἐποίησαν. ἴ90Ὁ᾽1 ΒαμθοΓαθ: 

»» Α΄ὰλ Ὀυονίας “ς Πηατὶς.,, ἀἰσίιπι., ΠΊΟΓΘ ΠΟΒΙΡῚ ΒΟΥΙΡΙΟΥ 5, 

Ῥτο τοὺς ἐν τῇ νήσῳ ληφϑέντας καὶ ἀνακομισϑέντας ἐξ αὐτῆς" 

δαὶ ληφϑέντας δΘ80 Ρ'Ὸ ἀναληφϑέντας, τεϑοθρίοβ, τΤεααἴῖοα 
Ἰρδὶ8.““ ὙΠ], 2.. Πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας τῶν ᾿Αϑηναίων 

μεγάλην κακοπραγίαν (1, 6. τὴν ἐν τῇ Σικ. γενομένην παὶ ἐπ τῆς 

Σιι. ἀγγελϑεῖσαν κακ.) πάντες ἐπῃρμένον ἦσαν. 64 νεγϑᾶ Υ, 
ὃο. Τὸ ἐξ ᾿ Ἐπιδαύρου τεῖχος κελεύοντες ἐκλιπεῖν οουταρία νἱ- 

ἰθηΐαν, [Ιῃ 115 [τηάδατπ βρίοιϊερ, οὐἱτ. 1η ἘΠ αοΥ ὦ. Ὁ. 10. ἔξω 
᾿Επιδαύρου σοπϊοῖ(, Ὑαγι ἐπέγα ἘρΙἀαπγαχα ἔαῖβ56. μχα-- 

ἩΪΙ ΟΠ ΘΠ, ΠΕΙῸ, 41 οἂρ. γό. ἰθρεναῖ, ροίθιδὲ ΟΡΙΏΕΡ13 

4πᾶγα ἤθη δαέγα, δα ἰδίαι αὐ, ἐπὶ ᾿Επιδαύρῳ, ἀϊοσεη- 

ἄπτη ναὶ. ϑεὰ ὙΠ, ὅ1. Ὃ “΄ημοσϑένης τότε ἀποπλέων ἐκ 
τῆς Κερκύρας μετὰ τὴν ἐπ τῆς Δακωνικῆς τείχισιν. γεοὶα 1ἀ6ηὶ 
Τπάδι πηι Νίοβαϊι. σθθοσῖδι ἐπὶ τῆς Κερχ. 414: 1) 
Οὐτογταῆι ἐγαϊίοίεη5. Νοιιάθιπι δπῖτι (ον ογτ αι ΡΕΥ ΘΙ 1858 

ΝΙοίαι ππϑη δέ δϑὲ, ααΐα Ρϑῦϊο ροβὲ ἀθῃλληι ῬΉ ΘΔ, 

Ζαογπίθμαπι, Οδρ]να]]οπΐατα εἰ Ασανπδπΐδηι ρρ 6" ; 1[ἃ-- 

416 εχ ᾿ιϑοομπῖοα Οοτνουτγαπι ΡΟΙΙΙ. 
Τὰς τεϊενπηΐ οἰΐαμι πϑαπι ργυαθροϑιιον 8 ἐκ ροβὲ νθυθᾶ 

ἀναιρεῖσϑαι εἰ ϑάπτειν. ΜΔ... Ρ. 578. ἀ. Π, 54. Θάπτουσι 

τοὺς ἐκ τῶν πολέμων. 38.. ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ϑαπτομένοις. 

(ἰοΓ μὰ 5 πη1}}18 δὲ σϑίϊο δία ϑιιργα νεγρογαπι τοὺς ἐν 

τῆς νήσου ληφϑέντας. Ξ 
Παρά. Ὗ, 45. Τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ Βοιωτῶν ἀπο- 

λαβόντας ᾿4ϑηναίοις παραδοῦναι, 1. 6. τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ 

τοῖς Βοιωτοῖς (τοὺς ᾿4ϑηναίων δεσμώτας σαΡ. 59.) παρ αὐτῶν 

ἀπολ. «. τ. Δ. ὙΠ, τ᾿. Τὰς παρὰ σφῶν πέντε ναῦς ἐβούλοντο 

πέμπειν. Οἱ, ὙΠῚ, 85. 
ΑΑὐτόϑεν. Ὗ, δῶ. Τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων παραλαβών. 

ο, Τῶν αὐτόϑεν εδὲ εχ Ὀγονιαίθ Τμπον ἀϊάθα ρτὸ τῶν αὐτόϑιε 

ξυμμ. παραλαβῶν (τινας) αὐτόϑεν.““ ΒαυπΒ., Ηοο τηοάο 
Ῥοϑβιίᾳ Του] οὗ αὐτόϑεν ξύμμαχοι ϑ8ερε τε, ΟΥ. ΥἹΙ, 
σ4, σι, Ῥανον 90 }1165 αἰοίίομθ9. ὙΠ, 11, 26. ὙΠ], .. 

Τλμογά. 2, Νῖ 
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᾽Εχεῖϑεν. “Ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐχεῖϑεν ἐπιβοηϑεῖν 1, 6. 

Κομιοῦντας τὰς ἐκεῖϑεν ναῦς ΝΠ], 107. 

Νυμηίηϊ αίρογδα αὖ 18. δομμδῖο ργαθροδίἐογτετ 

ἐν εἰ ἐς." ' 

Ἔν γτὸ ἐς Ῥοπὶ ραΐαπε 11], τοῦ, Οἵ με Εὐρυλόχου Πε- 

λοποννήσιοι ὡς ἤσϑοντο τοὺς ἐν" Ολπαις ᾿ΔΑμπρακιώτας ἥκοντας, 

τδὶ Ὧ6 οΟ]]οοαῖῖο φυϊάθηα σου ΟΡ τη ἢοο ΡΘΥμΜ Εἰ: 864 εχ 

ἐν ἤθλπαις τερεϊθμάαμ εἰς 'Ολπας. (θμιώνι Ῥεϊοροπηιδδῖὰ 

“Τπνιδγαοϊοίας, ψιιὶ Οἱρίε ἐγαπέ, δὸ βεγρθιδβϑθ 86118158 611, 
ΙΥ͂, 42. ᾿Εν ᾿Αμπρακίᾳ καὶ ἐν Δευκαδίᾳ ἀπήεσαν αὐτῶν πεν- 
τακόσιοι. ὍΡΙ ἴῃ ἀπήεσαν ᾿π6ϑ8ὲ 5ϊ΄π|}} ἀπῆσαν, τι ν 6 ϑϑίια 
ΟἸοίηλιβ. παραγίγνεσϑαι 5. παρεῖναι εἴς τινὰ τόπον. ΤΥ͂, χά. 

Ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ καταπεφευγυίαις ἐνέβαλλον. Τὴ αυΐθι5 

εἰ ἐν τῇ γῇ σατῃ ἐνέβαλλον ῬΓΟΧΊΠπΙΘ Ἰπησὶ, Ροΐθϑι, πὰ δα χα- 

ταπεφευγυίας ϑΒυρρ]θαίαν εἰς τὴν γῆν 568 ἐκεῖ, οἱ ῬεΡ δοίη 

ϑσηιδοαι: φοΐ αὐ ἱεγραπι οοηβαφεγαμε εἰ ἰδὲ ἐραπέ; χυοά 

1, 4γ. δοοαναια5 ἀἸοαν Ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινϑίοις ἐν τῇ 

ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων παφαβεβοηϑηκότες. ϑ1πι- 

118 Ἰοοῦβ ΝΠ, ὃγ. “Ὅσα εἰκὸς ἐν τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκύ- 

τας καχκοπαϑῆσαι. Ἐ δια 5805 αμ εἴν τι καταφυγή πᾶ η 0 518] 

φἀδοῖν! δἰσποίαναμι ὙΠ]|, 1ι. Τὰ περὶ τὴν ἐν τῷ Πειραιῷ 

τῶν νεῶν καταφυγὴν ἠγγέλϑη. Α64ά. ϑίαν, Π6χ. ΧοΠορΗι. 

τ. ἢ. Ρ. 166. 8οῖα νεῦρα ὙΠ, 17. Παρεσκευάξοντο αὐτοὶ 

ἀποστελοῦντες ὁπλίτας ἐν τῇ Σιπελίᾳ ἜΧΟΙ Βα. 6 ΟῚ. ῬΟΒΘΙΙΠΊ88. 
(Η. ἐς τὴν Σικελίαν.) ΝΙΒΙΟΙΝ 5. οοεσ68. πο δ᾽ Π1 16 πᾶ 
ΒουΙρίαγ πὶ ἜΣ Ρομὲ εἰαι ὙΠΠ, 101. Περαιοῦνταν (ρΡΓῸ 

ν]ρ. δειπνοποιοῦνται) ἐν ᾿Δργινούσαις. (Δαν ΟΕ]. δ. 46. 

᾿Απελϑὼν ἐν τῇ Θράκῃ;, τὸ κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηπε. 
Ἔυ 59 : 

Ες ῥγὸ ἐν Ῥυϊβοίϊδηιβ τιᾶϊα ἀθρυεπθηα! π᾿ νοΡ- 
51, 24. Ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς τὸ ᾿Ηραῖον ἐδέ- 

οντο, 4πππὶ καθέζεσθαι, οογιϑίαεγα, τεοὶθ 1ἴὰ διγααίαν, [{8-- 

4ὺ6 Π|, γὅ, ΤΌΘ ἰθρίπηιϑ καϑέξζουσιν ἐς τὸ ᾿Ηραῖον ἱκέται, 

οἱ 118 βϑαθρίιι5. Ταηὶ ὙΠ, 71. Πάντων ἀνακειμένων τοῖς 

᾿1ϑηναίοις ἐς τὰς ναῦς τηοάο 4], αἰ Βαποτας, Ονᾶθοα ἐὰ α- 

Ν 
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ἀἰνιῖϑ τα σαὶ. ΑΠΘΓγα ἀὐ]οθιι, ΟἷὉ, Μδι. τ. 5. εἰς ρ. 843, 

ϑρθϑοϊοβίογα πᾶθο ὟΙ, 16, Μακχεδαιμονίους ἐς μίαν ἡμέραν 
πατέστησο ἐν Μαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασϑαι. ϑ.Πο- 

Ἰαβία : ἀντὶ τοῦ, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. ΑἹ ἴμησα συ κατέστησα, ἐγ 

τιτώ7γν εἴζοτι (αν δἴηθη Τὰρ, ἔν οἰπθη Τα). 856 ὙΠ, 

9ὅ. ἴῃ νυ. Ὧῶν ἀφικομένων ξὺν ταῖς πρότερον ἐν Εὐβοίᾳ οὔσαις 

ἕξ καὶ τριάκοντα ἐγένοντο, πο] πὶ ρτορανὶ (885. ΑῸρ. βογρίτι-- 
νῶι ἐς Εὔβοιαν. Νάτη εἶναι ἐς 81] Θο πιοάο ," 4τιο παρεῖναι ἐς 
ἀἸοαίαχ (δὲ βου μη σου Χοπορμοη 8 οοα 068 ΟΥτορ. ΥἹ, 
1.1. Ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπὶ τὰς ϑύρας εἴη), ἀΘΡεὲ εἰρη ῆοα- 

Εἰοηθια. ρῥγοξεοίιαν, ε686 5. Ψεμἶδδθ ἐγ αἰϊφιέειγι ἰοοιίηι ἀοοὶ-- 
ῬδΡΘ, πο 101 ποι Θοπηπιοά πη εϑὲ. Ἠθοῖθ δαΐθπι, 4 πδι- 
4αδπι ποῖ Δα πιοάμηι πιϑιαΐα, αἰοίπιι Ὑ1Π., 48, Καὶ ἔκι- 

ψήϑη πρότερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐντεῦϑεν ὕστε- 
ρον, ΠῚ 1ρ88 ΡΥ δθροβιομθ ἐς ποίίο γος  θαἰϊεμεὶ δ θα 1}. 
Ὑ146 ἴῃ ἤρα 86 ηϑι1ΠῚ Ρυδθρηϑηίθι. [ἢ Α118, 6 4 θὰ5 αν- 
δαμηοπίδηϊαιν,, ἰο0]8 ἐς να]οὶ αρμε, φμοὰ αἰέΐμεο αὐ. 1. 0. 

Σημεῖα δ᾽ ἐστὶ ταῦτα τῆς “Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ 
καὶ ἐς πάντας ὁμοίων διαιτημάτων. [, 55. Φέρουσα ἐς τοὺς πολλοὺς 

ἀρετήν, αἰξεγομβ ἀριεἰ ρίοιοςημε νιν ἐς εαἰοίϊηναίϊοτιεῖνι. 

Οαρ. ΧΥ. Ατραπιθηϊαπι Ῥτιδθοθάβηι 5 ΟΕΡΙΓ15 σΟΠΤΓΙΠ Δ ἴΕΤ, 

Ῥαῖβ ροβίετιου. Ζ εγῴογιμπ, σόηποῦα ματιπυζαῖα. 

γεγθονιπι οὔτι 8105 πεῖν! 5 ΡΟΥ Πα Δ ΠΟΘ πὰ, απ πὶ 
ἰδ Ῥγυαθοθάθηϊθ οαριϊθ χα] ΟΡ ΠῚ Π18.. ΠΠΠΟ. ἰδϑηξμ 
δΟΥα σαπθῦα δρεοίαηα 8πηΐ, Οπδ6 ημπίίθπι Ἰηνίσθηι 

Ῥευμιμίαγὶ, 81 σοπδγαίϊη. Ργοπιιμοίαΐμν, . ΠΟ] οὐθάεγο, 
Οὐυρα ἰαηθῖν απ ἃ ὙΠ ον 6 ἔβοίπιτη ἀΐοαι Πιοην 8[1ι8 
Ἠαϊϊο. Ρ. γ96. οἱ σῃ7. αἴψφι!α. Αἰεοῖ8 αάθὸ δῆς ραυπητίαίϊο-- 
μθπὶ ἐνὶ παὲ Ογαμπηηδίϊοι5 ΝΟ πη πμἰ ηϊι5. Ρ. θάγ. 1 

ΘΒ ἔοσὶ δαϊε, ἄτγορον, (ονίηϊ. (ὁ. 14. Ρ. 644. τερον. 
Ῥ. 1γι. Οτδιημηδῖϊος Απρηβὶ. ». 6). Εἰχοογρία 6 σοά. γαίῖο. 

Ρ- 686:) : τιθοδ588 6δδὲ τεπὶ ράτ]ο Θοοα αἰ 115. ΘΧΕΙΪ ΠΘΠΊ118. 
Μ9 
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Οὐδε Ἰριῖαν ῬΓῸ Ποὺ 8} ΕΧΘΠΊρΙα ΟΟΠΙΠΊΘΙΠΟΥΔΉ τ’ 

(εξ. Ῥονν 1}. αὐ Οματῖι. ρ. 484. 54. δα. Γ΄ρ5. Ὑίρ. Ῥ. 179. 
544. Μαϊίαῖτο ἄθ ἀἴα]. Ρ. τοσ. Μδιη. αν. αν. Ρ. 688. 5η.), 
ΕΧ 15 τη]ία ἔα]50. ᾿πιε]]θοία ϑιηῖ. Νίαπκιπια ἀμ ῖτ5 Ἰοσὰ5 

1, σ. Ὡδὶ νυ]σὸ βου ῖθαμ: Παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἵ “ακεδαι- 

μόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν 

παρὰ βασιλέα, καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, εἴ ποϑέν τινὰ 

ὠφέλειαν ἤλπιξον ἕξκάτεροι προςλήψεσϑαν" πόλεις τὸ ξυμμαχίδας͵ 
ποιούμενοι, ὑσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς ξαυτῶν δυνάμεως. καὶ “ωπκεδαι- 

μύνιοι μὲν, πρὸς τεῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικε- 

λίυς, τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις, ναῦς ἐπετάχϑησαν ποιεῖσϑαι κατὰ 
μέγεθος τῶν πόλεων. ϑδεὰ οοὐδ. γῦο “ακεδαιμόνιοι, «αὐυοά 
(ΙΕ θ υτβ ὈΓῚΠπτῸ5. ΤΟΟΘΡΙ , ἰΘρῚ Ἰαθθηὲ “ακεδαιμονίοις. 

Οὐο δάτη1580 Καὶ Ἰδι δυηἈ ΚΟΥ τ 5 ναῦς ῬΓῸ ποιλπδιϊνο Ῥ]  ΓΑ]15 

νοὶ, δοάογπατο τηοάο ᾿πθοανι ΝΕορΡΗ γί 8 θ ποα58. δες 

τὰ θυ π]1]Ὸ τηοᾶο ρμοϊοϑὶ, αππηι ΓΒ πον 1668 1π πομῖπδ- 

τνο ὈΡΓΆΣ }15 Ποπ 4118 Του πα αἰαϊαν αταπη νῆες. ΝΌΘΟΙ 

ῬΡ. 266. Νῆες, ὡς Θουκυδίδης, ᾿Διτικῶς" ναῦς, “Ἑλληνικῶς. 

ῬΒΡΥΠΙΟἢ. Ρ. 68. ε4, Ῥαπνν. Αζ νῆες ἐρεῖς, οὐχ αἵ ναῦς " σό- 

λοικον γάρ. (πἰαπὶαν ἴδμιθιι γϑοθμεϊονθβ, αἱ Ὀϊοάοστ.) 
ΤΠοπια8 Μαρίϑίοσ ρ. 626. Νῆες ἐπὶ εὐθείας, οὐ ναῦς " ἐπὶ 
δὲ αἰτιατικῆς ναῦς, οὐ νῆας. ϑιορΠδητι5 ἰριξατ' ΡΓῸ ἐπετάχϑη- 
σαν, οοῃϊθοις ἐπετάχϑη, αἰαὰδ μᾶθο ἰδοῖο μὰ Ιπαοθοπομηϑὶ 
οοάϊοα γερεσίὰ οὶ. ϑεὰ δὲ ὨΪΗ}18 σου οι Ομ θι 880], 
4πᾶπὶ 4086 Ργοραυὶ ροβϑιῖ, Παφὰθ Ἠδυπαήππ8 ποθ 5 δἰ σαΐ-- 

Πσαν 1, 81 6 Ῥγαθοδαθῃ 8 Ρέτϊοαϊ ΒῈΒΙΘοἴο οὗ “ακεδαιμόνιοι 

καὶ οἵ ξύμμαχοι 50} πὶ ΠΟΘ οὗ ξύμμαχον τεροίαϊαν, νῸ]ρα-- 

απ ἔδυνὶ ροϑθθ, εῖθα ἴμπηο [ἴα ἰηϊουρυθίαμα βαηΐς ..Ὰ. 

ΤιΔ ΟΕ Δ ΠΟ 1158 5001 Ῥταθίον 68 Ὥδν 68, 6186 101 ([ἀοεε8ε-- 
ΤΠΟΠ6, ῬΘῚ θα η] ἤσιγδμπι, 46 απὰ ΟἸΧΙηγ5. 4101) 6χ {1811 
αἰαπ6 5101 ἀγαηὶ, 41188 1Π ΠΒΉΣ ΘΟΓΤ, 41 δα 1ΠΟΡ Τα 
(Πμδοθδθιηομίογιη) Ῥαγὶθθ δοοθϑϑουϊηΐ, οοηἤσθυθ 1881 

δ ηΐ. ἦς Ιάπὶ ἀπγατα 4Ἰ1 46 δϑὲ, 40] ΠΟΠ51 ρ8 18 ατι86-- 
δῖ Βα ΡΙΘοὶὶ οχΣ αηἐθοθθμεθη8 τεροιθηάα θὲ; 5866. ΤῊι-- 
οὐ 1668 1ὰ 1660 8101 ρογπαίίοσο ροΐαϊξ, ααοά θὲ 6Χ δαϊθοὶφ 



ΗΠ. ὍΒ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΒΟΥΡΙΡΙΒ. ιϑι 

ἀαιῖνο “ακεδοαιμονέοις Θὲ 6 νΟΡΌΙ ἐπιτάττεσϑαν ποϊΐοηθ 46 50- 

118. 5οοῖϊβ ΘΘυ ΠΟΘ ΠΏ 6588 πιο] οοίπ πὶ τὶ βρεγανις, 7 ἀ- 

ἴθ Ογϑεοὶ οπιηϊηο, 1ἰὰ οἰΐδπι Τ πον ἀἰ468. ρῥτὸ τοῦτό μο! 
ἐπιτάσσεταν ργαοίενι βἰγαοί ναι ἐπιτάσσομαν τοῦτο. ἵν 1άο. 
Οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, παὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχϑήσεσϑε. 
ΟΕ Μαΐ. αν. αὖ. Ρ. 579. 34, [τὰ ρίαν οἰΐαπι μ]ὸ θ6Πθ 
8010} Ροξαὶξ οὗ ξύμμαχον ἐπετόχϑησαν ναῦς ποιεῖσθαι. Ὀεῖπαο 

ΒΆΘΡΙα5. ἰορίπιπ5, ᾿υδοράδοιηοηΐοβ οοὺ ΘΟ β:ἴο Οἰ4556}1 Ρὰ-- 

ὙΠ} ψΟ] αἶθ86, τἰὐ ΑἸΠΘΗΙΘϑῖ ΠΏ. 800 118, 41 ἀε δοϊββοηξ, 

χη 1 ἔεγγα Ροβϑομὶ. 510 Ασνομιάδμιι5 ἀἰοῖς 1, ὅι. Εἰ 

τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασύμεϑα; δεήσει καὶ τούτοις ναυ- 

οἱ βοηϑεῖν, τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. Ἰύοάθηη ἰδίαν πποο 1}, 

γ. ξονίαβϑ15 8001} βου] θη Ω 1188] 0556 Πᾶν 68 ΘΟὨ ἤσΟΓΘ τοῖς 

τἀκείνων ἑλομένοις, ἐπι τοδιετηυ ΘΟΥΤΕ715. χιεὶ “ΖΓ {]Πετιϊομϑέμηγε 50-- 

οἱοἰαέα: τεἰϊοία αὐ 7, ἀοθιἰαφιηπογίογιεγν μαγίθ8 ἀσοεοδϑογιμέ. 

Ἀονίβιῖ δαῖτα ραν ορίαπι ποίοποαι ῬαΐιΣῚ ΘΧΘΟ ΒΑΡ γ 6 

Ῥοβ8586 σαρίια ΧΙΠ, νἹἀϊμωμβ, Θ)»5ίδυϑ ἐδυηθη πμ]ὸ ΘΧΡ]οα- 

ἔοπὶ νἱἀδίαν, αφαοα ἰδπι ἰμπὶ πᾶνα8 [8185 οἱ δ1σα]α5 [ἃ- 
οοἀδεϑιηοῃθ ἔμῖ556 πθ4π6 4101 ἀϊοϊα πὶ πθῆπ6 Ὁ ᾿ρ58η} Ὀ6}1 

Ὠιϊδίογίαπι ψ υἰβί λ}}6 βϑὲς ἰΐα αἰ Π18}15 ΘΟΠΙΠΠΡῚ ἐξ ᾿Ιταλίας 

καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις. -ϊουσπααθ 681, οϑρΐθ 

ΟΠ 60 πι864116 5.0} {16 ρτορυθάϊοθαατ, αὖ βου ρίονθμι, αιιοὰ 

εδηὶϊε5 θ6π6 ἔταξαν οἱ ἐτόξαντο ἀἸχὶ!, 8θηηδὶ βοΐοθοθ ἐτάχϑη- 
σαν οἴἴεν γα νο] ἶβ86 ρα ἴθυητ5. ἃἰα 8 δᾳ μπᾶποὸ ἀρ ϑομᾶπι ΓΘΠῚ 

Ῥγοβθαπάδιι ργοΐεγαπιιβ Ἔχθιηρία ναυθουτ ἐδεήϑη, προὺ- 
ϑυμήϑη εἴς. δοίϊνα 1π|6} Προ μονα. Αοοδάϊηλιι5. δὶ Δ}108 

ἸΙοσοβ, ἴπ 4αῖθτι8 σαπϊΐο ταΐπον ἀοργεμθμά ταν ἀπ Που] 88, 
1, 656. Τά τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν, καὶ τὰ 

περὶ τὴν πέλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταρόχϑησαν: Ῥογίιδ: οἴδὲ 

ῥ68.5 πὲ χη! ἰϊα6 σουε αμην, ἀθὈ Παρ α πὲ» δὲ ἀομιὶ ἰ0-- 

ἴμπιὶ Δ Ιρα ]οδα δἰαίπιι πιαῖι18. ἀἸξοον 118. ἴα πη0 ῬΥ] λα 

σορἐ αν αν, ’. Θεὰ 101 πραπθ ἐταράχϑησαν ρΓῸ δοίϊνο 

Ῥοβίϊαπι, πθαὰ8 τὰ περὶ τὴν πόλιν ῬΓῸ ΠΟΙ] ΔΙ͂νΟ ΠΙᾺ ΘΗ -- 
ὅπηι --α [ἃ ἐμ εἰ ἐταράχϑη τεαυϊνθγοίαν δὲ ρευῖποῖ ο0η- 

οἰπ [85 --- 566, βἰγαοία γα ροϊΐ8 ἤϑθο 681, οἵ τοῦ δήμου προ- 



χ89 Π. ΒΝ ἘΠΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΘΥΘΙΗΙ5. 

στάἄται ἐταράχϑησαν τὼ περὶ τὴν πόλιν. Ταπι ΠΠ1, 39. Εἴωϑε 
δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα --- ἀπροςδύκητος εὐπραξία ἔλϑῃ, 

ἐς ὕβριν τρέπειν Ἰπδρὶ8 500] ]αϑἴα τρέπειν ΡΓῸ τρέπεσϑαν ἃροῖ- 
Ρ᾽Δ. ενρα ρμοβίϊα δαπΐ ργὸ εἴωϑε δὲ ἡ εὐπραξία ἐκείνας τὰς 

σόλεις ἐς ὕβριν τρέπειν, αἷς ἂν μάλιστα ἀπροςδύχητος ἔλϑῃ. ΠΠ1, 

45, ᾿Εν τῷ τοιῶδε ἀξιοῦντι. Βαιθν: ΡΡο ἀξιουμένῳ, δι 
810 εἰϊουι δὲ φγῶνοσ παθθαηιμν." ΝΑ16. ϑιρηϊἤοιμι ασᾶθοᾶ : 

14 ἑαΐξ νοϑίγω αγιϊιὲ δογιοηέϊα. 5. οἰεσὰ νὸς ἑέα ἱμαϊοοξῖδ. 

[)6 Ῥδυμοῖρῖο ργὸ 1 ΠΉ1νὸ οἵ, οαΡ. ΧΗΙ. ἴαμα ὑγ}ι5. οα-- 
ῬΙθ5. απὶθ ΠῚ, 4ο, Ἰορίαια8: Μάλιστα δὲ οἵ μὴ ξὺν προφά- 

σει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται, καὶ διόλλυνται, τὸν κίν- 

δυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχϑροῦ. Οὐδ νοῦθᾶ ἃ} 

Ηδηνῖοο ϑίθρμδμο ἴῃ 1165. 8. ν. διόλλυμαι ἰαιάδηϊαν, αἰ 
Ἰιόσ ψΘΡΡ. ΠΙ 58Π168} ἀρπα ΤΉ πον ἀ! 46 πὶ δοίνϑιη βἰσηϊῃοα- 

ομθηι Πμαθθρ ἀοοθαὶ. ϑομοί. ἐπέρχονται καὶ διαφϑείρουσι. 

Ῥογίαβ: “ὦ τμξογημθοίοηθιν τιϑτιθ ρει ϑοσιιμέιν. ϑ6α 10] 

διύλλυνται τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχϑροῦ 
᾿απσΘμἀ1ΠῚ 6886 (9,816 Κόμπδη 685. πἰοε εὐίγαρεη ϑίδ ἢν 
νοῺ ἄθιι ν ΘυβοΠοηΐ σϑΡ]]Θοηθη Ἐπ ἰ 46 Γγομίθη. σὰ τητ18-- 

τ] 6 5.5) ποθ θη80 1 ουααἀἰΐα8 ὅπ ἘΡΗΘηη. Ιθππ. Ῥ θη 46 

ΠῚ, 50. 46. νβυύθὶβ οἴχτῳ σώφρονι λοβόντας, ἱπ' αι) 8 ἔπε- 
χῦπὶ ΄αὶ λαβόντας ῬΡῈΡ εἰλημμένους ΤΠ ΟΡ ΡΥ ΘΙ Υ ΘΓ, ΘΔΡ. 

Δ 

Χ, 80 ἀαἰϊνο ἀϊοίμαχη. ΠΠ, γό, ὋὋ δὲ δῆμος, δείσας, μή τι 
᾿ Ἢ φ δι 

νεωτερίσωσιν, ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας, καὶ διωκομέζει ἐς τὴν 
᾿ »Ἣδ ᾿ ,« ὶ ᾿ δ δῆς "" ἢ ᾽ 5 3 -" , 

πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμ- 

πετο. Ῥογίι8: Πὸ φιας αὐ φνἱίαηι διἐϑέθηΐαπααιι ἐγαμὲ π6- 

οοϑϑαγία, ἑἰς αὐ ἴρδο8 ἐγ ατι5 πιϊξεοθαί. Νίαϊς, Διεπέμ- 

πετο ῬΑϑϑι ΝΠ ἐδ. ΟἾ8]195 ὑγαηβιτπιι8 δα ΑἸ ἃ σοητι8 586-- 

ῬΠ5 Το ΡΥ δίθα ἴῃ ΘΥΓΌΤοῖα ἱπΠ ἀπ χὶϊ, αὐ ἴῃ ὡρμίσαντο 1, 51. 
5.Ϊ,; » γ8' “ Οἱ Κερκυραῖοι ἐροβήϑησαν, μὴ πολέμιαν σιν (αἵ νῆες), ἔπειτα 

δὲ ἔγνωσαν, καὶ ὡρμίσαντο (αἵ νῆες), τι] τπα]6 Ρογίαϑ: Τοϑί-- 
δα εἱα8 αρπορνογδέ, δὲ πὶ δμαβ ϑδοιίθδ ὑθ ΟΡ ΘΤ τ ΜΠ . 

Τ 9 - . ᾿ν, τοῦ, Τῆς γεφύρας μὴ κρατούντων (τῶν “ακεδαιμονίων), 
ἍἾ ϑ ᾿ ἈΡΗΙς » ΔΝ ἀν ς ὦ ὡ δ δὲ 
ανῶϑεν μὲν μεγαλὴς οὔσης ἐπὶ πολὺ λίμνης τοῦ ποταμοῦ, τὰ θὲ 

Ν, 93 γὰ.." ὃν πρὸς Ηϊόνα τριήρεσι τηρουμένων, οὐκ ἂν δύνασϑαι προελϑεῖν. 



ῃ. ΝᾺ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΘΥΘΙΌΙΘ. - ιδ 

Ουοά ΞοΠπο]ϊαδία αὐ βου ῖρϑὶὶ τηρουμένων ἀντὶ τοῦ τηρούντων 
τῶν ᾿Δϑηναίων, [αἰδαπι 6886, ργυϑϑιθυπ8ηὶ 404 τηρεῖσϑαι 

ἴοπρο αἰϊαεὶ φυϊὰ δ ξαιῇοαὶ, νοὶ 1π6 6. πη] Γϑϑί πὶ θδί, ααΐα 
τηρουμένων τιον Ροϊεβὺ 46 Αἰ] θη] Θη81})118 ἀἸοξ 6586. 4 01 

κρατούντων δα ]ιδοοδοτηοηΐοβ ὑϑ θυθη μη δ1. ΤῸ [15 ἰρὶ- 
ἐὰν 1 6} }Πσο πάγη οἰϊϑι τηρουμένων 856 η811 ρᾶϑδῖνο; Π81 

αααπι οὔϑορναγα Πποβέθην ΟΣ ὨΥ ἰηχαίτ! ΡῈ τηρεῖν τὸν ἐναντίον 
(ΟΕ ΠΙ, 85.), Παρ, 1} τ'ϑοΐθ (101 Ῥοϑϑιιηξ τριήρεσι τη- 

οεῖσϑαι. Ἐποεέίοια. οαρὶία ἰθοίηλπθ ψΈγΡὰ: ὋὋ δὲ ἐς τὴν “Δακε- 
δαίμονα ἐφιέμενος στρατιὰν προςαποστέλλειν ἐκέλευε. Ἵ Ππογηδ5 

ΠΜαρ.. ᾿Εφιέμενος καὶ ὃ ὀρεγόμενος, καὶ ὁ ἐντελλύμενος, καὶ ὃ 
πέμπων. Τα αὶ ἀθίπάθ μαθὸ νορα. ΟἿ, Ηδβγοῖ. εἰ ῬΠ-- 

νῸ}. 866, 5688}: πη 6 Πα] δοίντιται 4.16 ΠΔ, ΘΟ ΠΑ τι8 11 

ααΐθηῖ πηθαίι τ. ̓πἰτ|8 ν Θ. δ] ΡῸ:1 [Ισοἰ, θοὶθ ᾿σίϊαν οα}-- 

αἰαῖ 15. ποι ἰοπθ. οἰΐατ [εἶ Ἰην θη: ΝΟΟρηγίυ5 Ποα5: Ὃ 

δὲ Βρασίδας αὖθις ἔστειλε μετὰπά σὴς ἐφέσεως εἰς τὴν “α- 

χεδαίμονα ζητῶν νὰ στείλωσιν εἰς αὐτὸν ἐκεῖθεν προςέτι καὶ ἄλλην 
δύναμιν. ΝῊ, 5. “ὦ ἐλάσσονος γὰρ πρὸς τῷ λιμένι τῶν Συ- 

ρακοσίων ἐφορμήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ, ὥςπερ νῦν, ἐκ μυχοῦ τοῦ 

λιμένος τὰς ἐπαγωγὰς ποιήσεσϑαι, ἣν τι ναυτικῷ κινῶνται. Τη-- 

ἰϑγρυθίθθ: δὲ φωϊα {ἰὴ οἴαδ88 πιοϊγεπέμγ. Αἱ τεΐου δά 

ΑΙμομΐθηθοϑ: δὲ φμο πιοεῖο (τι) εἴαϑϑε (τινὶ) ρον ἐμ ϑαγθη- 

ἑν: αυοά ν6] οὐ δ ρργβδϑηι ὈΓΟΠΟΠΙΘῚ. ργαθϑίαῖ. [6 

ΒΘΠ5Ὰ ΨΘΙΌΙ διεβέβληντο, 4φαοα Ῥογίι8 Ρ6. διαβάλλειν ἤρξαντο 

Ἰηϊογρυθίαϊ 5 ερὰὶ ἍΠΠ, 85., ἴῃ ποῖα αἰχὶῖ ΠῈΚ. [Ιη 4118 

ΠΟ 60 ῬΓΟρυΪα νυ ΒΟΥ ΠῚ βρη! ποαῖίο ϑρεϑοΐδηα δι, δὶ Δ ῖ 
να πη Ῥαϑ51νῚ ν᾽πὰ Π0 ἢ ΠΆΡΘΓ σοσπόβοοῦα οαρίπηιι8. [1ὰ ἢ 

πόλις (εὖ, σωφρόνως, ἐς ὀλίγους εἴς.) οἰκεῖ, φαδπι ἔουυυ τα 

εἰΐδηι ἘΠπογαϊαὶ 16, ὅσ, ταϑιϊταὶ ᾿α θὲ ομλη68. ΠΌΡῚ πὸπ 
σΟΥΓΘΟΙΪ, 5 σηϊβοαὶ ργοριῖθ, τἰγῦδ, ἱ. 6. δἰμδβ οἷνθβ., 66 
λιαῤιίαξ; νϑυῦτα ποὺ ροίθβϑὲ νϑίογθ. ϑεμθ αεἰηυϊδεγαξιτ, 

Οἵ, ϑομπϑῖάδν, δά Χϑη. αυγορ. ὙΠΠ, 1, 2. 
ΑἸ Ἰοοὶ φουτθοϊΐοπο ἱπάϊσθαῖ. 1ἰᾳ νεωτερίζοι ΤΥ, σθ. 

ἴῃ νεωτερίξοιτο, πὸ γεὶ ΠΡΤΟΥ ΠῚ ν ϑϑιϊσια ἀπο ηΐ.. Πα 8-- 

ἀμ ἐ8856 ἴῃ ποίΐ5 ἀοοαϊὶ θΚ. Τα ΥΙ, 12. οἷς τότε 
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ψεύσασϑαι καλῶς, χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὐτοὺς 

λόγους μόνον παρασχομένους, “ἢ κατορϑώσαντός που τοὺς φίλους 

ξυναπολέσϑαν Βαϊια ἀπ) ]16 βου θά τ χη ξυναστολέσαι. 4- 

ρεῖται ααἴοιι Ὑ111, δῦ, ν 6] οὐ ρυογυτη δαποίογαΐθηι τητι-- 

ἰδίαι. ΟἿ: ααΐοπι νογ8 πο ΓΟ]αἰϊ διιην Ἰοοὶ, 1π| 118.) 51 
δον αι. ΕἸ Ῥ ΒΒ ν ἢ ῬΘΡΠΤΟΤΘΓῚ ΡΟ Θηΐων, 88} ἈΡΊΤΟΥ 

ἄς ἐμξίατεϊνῖα, φιὶ διρὶπὲ ἐμ τὸ νίοο ιηριωιέμ, υἱοὶ πιοϑῖγα-- 

ἰε5. 4ιοα 80 1ν185 αἰαπίαν, πὶ εἰθ855 188 ἰοϊοῖνέ σὶρ ἐδτιπ. 

ΟΕ Ῥονν}}]. 1.1, ῥ. 469. οἱ ᾿παρυληῖ5 Ρ. 258., ΘΧοτ ρα ἃ ΕἸ- 
ΒΟΠΕΤΟ δἰϊαῖα δα Ὑ6}16ν. ΠῚ, 2..,. Ρ. "4., ΨΙδ: Ρ. 205., 

Μίαιιῃ. Οὐ, Ου. ρ. γθ., σθθ..,. εἰ ργὰθ ουηϊ θη [ανγο8. 

Μί8οο. οὐ Ῥ. 79. 54.9. ὉὃὈἘὶὲ ἀοοοὶ 6ὺ5 ΘυΥᾶγ6, αὶ 6Χ πο 

ἀἸσθηα! ταϊϊοηθ σο Πραμὶ, Οὐδεοὶβ ΠΟ 18585886. ααν 8 οοοᾶ" 

5ἴοΠ6. 40 Πη00 δοί᾽σ τ} ῬΥῸ Ῥᾶβϑῖνο ἀΒΌΣΡΑΓ6. 0) Πεῖη- 

ἄς αἰϊχμοῖ σουρα δὰξ βογπιαιι αοἰὶνὴ Πα θηΐϊ, 864 μοὐἠομ δ) 

Ῥαϑοῖνὶ, ταὶ ἑάλωκα, ξάλων᾽ ἀολ βογηταιν ραδβοῖνὴ εἰ τιοέϊο-- 
γιθην αοἰϊρὶ, τὰ ἀδροηθηια. Ζ1)εροποηίία ἀτϊθτα αγαθοο- 

ὙΠ ΟὨΊΠΙΠΟ ΠΟ μη βαἰ185. ἃ 16 6118 αἰδιποία δαπΐ, οἱ 

τὰ ΠῚ νὴ κ βοίαπῇ, εἰΐαιαι (τ θοὶβ δια ἀθροπμθηια 6886. 

αὐΐοπι δρᾶ Π,δὐπος μου οοῖα. σπου ϑηι ἀθροπ θη στα 
οἴΐαπι ρᾶδδίναπη. παθοιηΐ 5 5} ΠΟΔΕ ΟΠ ΕΠῚ (4 θπὶ οι ΘΠ 6 

τιδπῖα δηλαὶ ΤΉΟΥ 1615 Το 54] αδ1α5, ΜΙ. Τρ. δὰ 

(αι. ὁ. 6.), 14 δῖ ρα σὐαθοοβ ἴῃ ρθουν [δοῦῖ5 εἴ δου 5115. 

γιά, Μίαι]ι. αν. αν. ρΡ. οδά, ποῖ. Αἀ4. εἰργασμένος 1, ο5. οἱ 
ΑἸ]. Κεκτημένος ΥΠΙ|, 70. Πη. (ἡ κτηϑεῖσα ἡγεμονία Ὦϊοη. Η. 
Ῥ. 9061᾽,) 86 Πάθμι ἴῃ φαϊηδάδην νυ }}18, φαΐραβ. ΟἹ πα 
δοινδο [οσηγᾶ8 ἱπϑυαπΐ, δ δο ῬΓΆΘΒΘΗΝΙ οἱ τ ρου ἴθοῖο ρᾶ8- 
δἰναιη 8 σηὶ Ποδ ]!οηθπὶ ἐὐἸαπηῦ, [6 βιάζεσθαι (ἀξ ουἶτι5 

δοῖϊνα ἴονπια νἱα, ΒΘΚΚ. Δμθοθά, 1, Ρ. ὅ6.) 1, 2. “Ραδίως 
ἕχαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀεὶ πλεί- 

ὄνων. 1, 77. ᾿Αδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἵ ἄνϑρωποι μᾶλλον 
ὀργίζονται, ἢ βιαζόμενοι. ΥἼΙ, δά, βιαξόμενοι ὑπὸ τῆς παντα- 
χόϑεν προςβολῆς ἱππέων. Ἦμσο εἰΐδπι τεξεσεπάμην ον] πρού- 
σκέπτετο Ν1Π, 66, (Τὰ ῥηϑησόμενα πρότερον αὐτοῖς προύὐσκέ- 
πτετοῦ εἰ προςεδέχετο ΤΥ 5. 19.» Π]Ρ06 φαῃοα πϑῆὰθ 46 νἱοΐου δ 
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οομηποαα 1ἰ 6] Πσαΐαῦ, πραπ8 ΕΪ]Ὸ πο ο οα1 βομο] βία 

εἰ 411 «α νἱοίπμι γοοΥῚ ροϑϑὶξ : ἸΠθο 6. 56 Π5} ρειθϑῖνο 

ΘοοΙρίΘ μά αμη εἰ: ηἰδὶ ἔοχίε προςδέχεται, αἰ 586 06 ἐνδέχεται, 

ῬΓΟ ψϑυῦο 10 ΘΙ ΒΟΠΑΪ δι σι ποιιῖο βηογὶ ροΐοδὲ ΠΔ))6.Ὶ 0]8-- 
εοἰ. (Δ ἀμ, ἐλοχέζετο Βίοῃ. ἢ. ρ. 2151.) 

60) ““οέλντεγνν ατπΐθιν οἕ τπεάζιν ξαοῖΐο αἰϊηιοίίε5 ρογ-- 

γεξαγῖ, ροσϑιιπί. (ΛΟ Δ ΠῚ ΘΉΙΠΩ τἰγασπ 416 ποίϊομποιη 46-- 
βίσπαΐῖ, ΄ὰδ8 ἃ 5] Θοῖο εἰποιίισ, Ὡ6Ὸ ὨΪ51 δῸ αἸδοτορδηΐ, 

«ποὰ Ποὺ δοϊΐοποπι δὶ Θατη, ἀπᾷθ ργοξθβοία δὶ, δἰσπιποαῖ 

Το ῖτα, 586 06 ἰοοὶ 18 ΠΟΙ ρΡαΓΑἰΙ 6886 ροδδπῦ, πὲ, δἰ Πιϑὶ 

ΟὈΙ ΘΟ η. Δ Ο 015. Ἰδοῦ θη Ἱπαϊσθίατ, ἰδπιοι δαπὶ δα 

5 ΙΒ οἴ] ϑβθοίαγο 6 Χ Οὐ δίἴο 18. ἸΘΧὰ Τη 16] Π σὰ π]ὰ5. [[ὰ 

δι, πὲ δοίϊϊντιπι ρ᾽Ὸ τηδαῖο ροπαίῃτ,, δῖνα 1 Ποὺ δοοαβαιϊ- 
ντι8. ῬΤΓΟΤΟΙΏΠΠ18 ΤΘΟΙΡΤΟΟΙ, δῖ 56 ΟΠΠΏΠΟ Ὁ 6]8 110 4ιια θα 1 
8 βῃι δἱθοίαμη ἰαἰεί. 

σα) Ἠυϊὰ8 σα που 8 δϑὶ 1, 16. τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις δου- 

λοῦν (ο0ϊ διεφίϊοογε. Οἵ. Ταΐθυρυν. ὙΠοπι. ΝΜ. Ρ. 340. 84:)ν 
1Π, ὅγ. δηλοῦν τὴν γνώμην [5μαπι ἱπέοροπέίαηι «ἰδοίαγατο), 
1Π|, 46. τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι (5ιἱιιν ρεϑοραέμιη. εἰτιεν 6), 

4αα]α δὐπιοάππι ΓΓοααθηίοι Ἰοσαπίι. ΠΙηο ΓΕπογα 465 

οἰΐαὰ σοῦ) ἀαδεάαπι, 4π86 ἀρθα ΠπΟΠΙ 1108 βουιρίογ 5 

ΒΟΙΏΊΡΟΥ τηθαϊα βαηΐ, ἴῃ δοίϊνο ροϑαϊξ, πἰ Μηταπέμπω, 48 

4πὸ νἱ4θ Τπίογρυν. 84 Νοοιυ. Αἰ. δα Ἑ πομι. Μ. εἰ δα Τ μτιο. 
ὙἹΙ, 88,, αἴφπο Πεταχειρίζω, 46 4πὸ οἵ, ΒΕΚΙ.. Αποοάα. 1, 

107. ῬΒοῖ,, Ταῦ ρυν. ὙΠοπὶ. Μασ. οἱ Πα. δα ΤΗυογα, 

ββ) Αἀ δἰίθυιιη σϑπὰβ σευ θη απ ἐπιμιγνύντες, 4υοά 

ἃ ΠΙιοηνβῖο Ρ. σοῦ. 6 νν. Οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις 

1, 2. Ἰαυάαίαν., οἷ δι] δι ἰδ ο. 19. Θχϑίαϊ, 5δα ποπ 

Ράββιν1, νϑυαπι τη θά ποίϊϊομιθα μαῦθῖ, ΟἿἉ, ΤΠ Ίβο ον. 1. 1. 

Ῥ. 61. 54. (δ ΒΡ 5810 ΡΥ ΟΠ ΟΠ 1118 ΓΘ ΙΘΟΧΙΝῚ οἰθοῖῦ, αὐ 
τη τα νϑυθα δοίῖνἃ πδα ἐ}8}1 5θη δὰ ἀἸοαπίην. ΟἿν Βυγρα58. 

Ααάα. δα. Πᾶνεβ. Μίβοο. οὔτ. Ρ. τά. Ἐδχ 1η181η ΤΊ] πον-- 

ἀτά6 τηαχίπηθ πη] οὐ Ὁ116 περαιοῦν 11, 67. Πορευομένους 
3 ..Ὲ -» ’ ΗΥ τ " ι ἘΞ Ξ , 

αὐτοὺς διὰ τῆς Θρῴκης ἐπὶ τὸ πλοῖον, ὦ ἔμελλον τὸν ᾿᾿Ελλήςπον- 
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τον περαιώσειν (οἵ. ΠΟΙ. Μαρ. οἵ δἰὰ5 [ἰδ ΡὈ}.), ρυδθβθὺ- 
ἔτ αὐ πὶ ΑἸ] ΒΘ ΡῈ ΠΟΟ 56 η81 τη 6610 1ρ56 1188 51} 1, 9. 

το. 26, ΝΗ, 1. 4]. Ἰϑαμα περ ἄν ο. 1πῇ, σοπϑυῖ (Πδη 

ἑεηἑωπαῖϊ δ᾽ σαἸ Ποαί το 6. [6 π|6 δοίνατα Ροπίϊαν, 4π8η- 

4ύδηι 101 ν]οΙθϑ᾽ πὶ 1Π6 610 τιϑτι5 Τ᾽ πον 165 ΤΥ, 152. ὥςτε 
μηδὲ πειρᾶσϑαν Θεσσαλῶν) αἸἰϊφποί!θ58. ΟἸχὶ ρτὸ πειρᾶσϑαν, αἱ 

Ἱ, δο. 4Δείσαντες, μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν, 

ᾳαοα ἔδοις οἰἴϑαι Χοπορη. Μϑμῖογ. 1, 3, 29., πἰϑὶ [ουὶθ 
101 τᾶν }5 πειρῶντα ὦ Εὐθυδήμου ΤοἔεΡΘΠ5. ἐπίθγριησθιο, 

Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Εὐϑυδήμου καὶ πει- 

ρῶντα, (ὥςτε) χρῆσϑαι, παϑάπερ οἱ πρὸς τἀφροδίσια τῶν σωμά- 

τῶν ἀπολαύοντες. Νοίϊοιημ8 Ῥογγὸ ΤΥ, 50. Ξυγκλήσαντες 

(οοπςἰοδοαι) ἐχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου. Δἀάε 

ψοῦρθα, 46 πηαρὶθ ποία δαπδ, ἀποκρύπτειν 1, 69. ποῖ» 

ἄγειν εἰ ορῃπηροδια (ΠΚ. δα Υ, 54.) ἐςβάλλειν οἰ 411 ν εὐ ὶ 

βύλλειν οοἸπροβιία, διδόναι ΕΥ̓, χοϑ.. 01 να. Οοναν. οἱ 

ϑομδοῖ, δα Τα}. Β. Ρ. 127.. ἐξισοῦν , σι. ὟἹΙ, ὃγ., ἔχειν 
Εἰυϑα 6 οομροβίία,, ΠΟΥ ΠῚ 1515 ΠΟΙ [851 γι15. (Ὁ ἀνέχειν, 

Τὶ ἄκρα ἀνέχει, 1, 46. ἡ νῆσος ἀνέχει πρὸς τὸ πέλαγος ΤΥ, 65, 

ἐπέχειν 515} Ποδίϊοτ 6 οὐμτοξαμα 56 τπογαηεῖ ΤὟ, τά. ὙἹΙ, 

νά, 41}, αἴχψαθ αὐοέϊμθηαξ οἵ, Ῥακ. δα. ΝῊ, 535. εἰ τούτου 
μὲν ἐπέσχον ΠῚ, ὅ:᾽. ἀά. Ρ]αῖ. Ῥπαδάοῃ, 66.) ἐξιέναι 1, 46, 

6 οοάϊοιθ5 τϑϑ Ὡ πΠΠΔ 56οι π ἀπ 1 ΔΉ ΔΙ ΟΡΊΘ ΠΥ ΔΙΙΟΥΤΙ1) 6Ο121-- 

Ῥυϑοσαμι 6χ ἱέναι (γ16. Ἠθγοάοῖ, Τ, 6, 7. 20. 4]. ἙΠασ. 
ΤΠ, τος. ΤΥ, τοῦ. Βόηθα, δὲ ἢ. 1. ΗΠείπάονγε. δα Ρ]αὶ. ῬΠδθ-- 

ἄοι. ο. δο. εὐ Γόῦθοκ. δὰ 5όρῃ. Ατᾶσ. ν. 248.) παραφέρειν 

(νἱ4. Βομποὶά. [6 χ. αταθο,), στηρίζειν 1, 49. Οἔ, ΥἹξ. Ρ. 

179. 554ᾳ. Μαίιῃ. Οὖς Ῥ. δδγ. οἱ ἀθ 1ναιπ|8 ϑᾶποῖ, Μηπασν. 

Ῥαδβῖτα (ν]. 1ηα.}. ' 

ΘῈ 1161 οὐϊαπὶ ρυοποιθη ᾿π οβμϊι πὶ τί οὐ ϑϑαγη ν]- 

ἀείαν, απὸ ἕδβοΐαχη οοῖ, αὐ αοιϊνιη ΡΥ Ῥᾶβδίνο αϊοίαπι 
Αἰ ιι15 δ χ δε παθὲ. Τα οΠ]ρίμχιι5 ἀιιίθαι Ἰοοιμι 1. τ44., αι δηι 
Πὶοπυϑι8 ρΡ. χοῦ. Ἰαπιίαι, Οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν. ταῖς 
σπονδαῖς, οὔτε τόδε, αὐ], τὐ ΠΟ 5 δἰσηϊποαν Ηθνμαδπη118, 

Βτομοχΐμα ἐκεῖνο αἱ τόδε ρυὸ δοοιιϑαιν 8 παροπα οἱ τί 
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ϑιρρἰοπάαπι εϑῖ. 866 Βῖο Ἰοοιῖβ Παἰθὶ βδαὰπθ, αιοα α]8ρ]1-- 
οϑαῖς πἰ ργαθρυβιϊοιθμι ἐν, ατπιὰθ ἴπ ΠΙΟΠ 810 ἀθεβί, 611-- 

οἰδημάατα. 6858 Αἰ απο βυιβρίοαί 5. δῖ πὰ. [ἃ κωλύει πθιι-- 
{8} Ροϑβίξα μη δϑϑδεῖ ΡΓῸ ἐμιρθεϊϊμηιειηέο εϑὶ, οἷ αιομ απ 

δα δϑοῆδασι ἴάθπι ἀδποίαγεῖ, φποα ἐμπόδιόν ἐστι, οαπὶ ἀδῖνο 

σουϊ ποῖ ΠΔ Θϑϑοῖ, ἃ ηπᾶ τ ϊϊοηθ πο πηα τα πὶ αὐ αι Αὐτο- 
50ῃϊα5, 4ἄθη νἱάθ τη Αποίαν, Ὠ]ΠοΙ44. Ἑπογαα. ρΡ. 265. 

5864. Ῥαυεμι σα σα5. ΟΠΛΠΪΠῸ ΟΠΊ68 1Π ΡΙΆΘΡΟΒΙΠΟΠΘ {Π|8 
νϑιϊπθηάα σοπδθηίπιηϊ, ραν τ. δἰ αβιηο! αἰοιο 81 Δ πη} 

Ροϑϑοθῦ, ποῦ ΤΠαονἰαϊ, 564 Αθβομυ]ο ροίϊι5. δὰϊ Ρίη- 

ἀᾶγὸ οοηνοηϊνεῖ. --- 

77) {π φιείδιιδείαυ ν Ρ 5 νοΐ πευΐίιαγι νοΐ ἐθηιια βου -- 
γηδπ 6δὲ αοξἰρὲ δὲ πιεα, τας ρϑυεποΐ ργπαπι παρέχειν 

εἰ παρέχεσϑαι. {2 9. «ακεδαιμονίων μὲν οἵδε ξύμμαχοι. 

Τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Κορίνϑιοι --’ αἵ δ᾽ ἄλλαι πόλεις πεζὸν 

παρεῖχον. ᾿Αϑηναίων δὲ Χῖον ---- Τούτων ναυτικὸν παρείχοντο 

Αῖοι ---- οἱ δ᾽ ἄλλοι πεξὸν καὶ χρήματα. 1, ο8. Τοῦ δὲ ἱππικὸῦ 
τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύσαν παρείχοντο. 1, 68. Παὰρέσχε ναῦυ- 

τικόν. ἴ, 80. Ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινϑίοιο. ΟἿ, 1, 

25. 96. Ἰίδηπε ΝΠ, 55. σαι ναϊσο Ἰοράίαν “Οςπερ καὶ 
τοὺς ἀκοντιστὰς, δυνάστης ὧν, παρέσχετο αὐτοῖς, Αὐυρ, 6. Η, 

Ἔχ θη παρέσχεν. Ἴὰυπὶ ἀριϑμεῖν εἱ ἀριϑμεῖσϑαι. 

11, 20. ᾿Ηριϑμοῦντο δὲ πολλοὶ ἅμα τὰς ἐπιβολὰς, καὶ ἔμελλον 

οἵ μέν τινες ἁμαρτήσεσϑαι, οἵ δὲ πλείους τεύξεσϑαι τοῦ ἀληϑοῦς 
λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ πολλάκις ἀριϑμοῦντες. Τὰ οοπιροϑίίδ, 

νουθὰ διαρυϑμεῖν, καταρυϑμεῖν ἀρτια Α]1ο5. 58 6ρ6. τηθ6}11 ἔργ -- 

ταδτῖ πα απΐ πδο ἡϊαία πὶ βιση!βοδίοποια. δε ἔδυ 

γῈ5 ἴῃ νευροὸ καϑιστάναν εἰ καϑίστασϑαι. Νά ηποα 
1, 18. ἀϊοϊίαν Καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καϑίστασαν, 4111 

δα αἰΠΙςαΐθια δι ΟΤΟΥῚ τοὶ 1η46 οΥὐἴδ ἢ 51711}} ᾿πππιΘ μ8 }} Π16-- 

ἀἴο ἀεποίαϊαν, αἱ ΥΠΙ, ο5. Εὔβοιαν ἅπασαν ἀποστήσαντες 
καὶ τἄλλα τὰ περὶ αὐτὴν καϑίσταντο. ἡ, 15: Καϑίσταντο ὅ,τι 

αὐτοῖς ἐδόκει μὴ καλῶς ἔχειν. Ὑ1Π, 25. Τὰ ἐν τῇ “έσβῳ πάλιν 

χατεστήσαντο. : 
΄ 
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δὲ) ῬοΥ Τὸ σονθογιγι χιδγιόπείαγι. ιίαθ ἐπ απείψειο 86Γ- 
πιοπο ἀδροπεπέϊα {με απέ, τθάδα ρυὸ αοἰνὶδ γϑρογίτοξι. 

Τία φασι ν δἰ θυ 5 ροθί8 οομβιθι ὁρᾶσθαι οἱ ἰδέσϑαν ϑατ)νᾶ556, 

εἰϊαπι ΤΠ ογ 1165. 1π ΘΟ ΟΒ81118 αυἸάθια νϑι "15 ἔπ πὸ δὰ πε 
τεϊαἰ!. 11, 45, Μὴ περιορᾶσϑε τοὺς πολεμικοὺς κινδύ- 

γους, 418 55 η Ποία ΑἸ] ποδίθυ ΠΟ 4116 ουΊρίον ἔγ6- 

φαθηίαι δοϊνυζα περιορᾶν. ΟΙ. Τ μοι. Μ. 8. ἢ. ν. ὟΙΙ, 55. 

Οἱ δ᾽ ἄλλοι τ-ο οἵ πρύτερον περιορώμενον ξυστάντες ἐβοήϑουν. 

ΟΥ ὟΙ, 95. 1ο8. 1δϊ φαδπαπαι ΓΝ, 62. Ἰορίπιιβ Χρὴ τὴν. 

αὑτοῦ τινα σωτηρίαν ἀπὶ αὐτῶν (τῶν ἐμῶν λύγων) προϊδεῖν, 

ἰαπιθη ἴ, 17. βου θ᾽ ν τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνον προου ώμενον 
ΕἸΙΥἮ, δὲ. δάεο προειδόμενοι. Ἡδαᾷ 8116. ἴδιοι Χ6- 

πόρμομ, Ὑ]ά, δίανζ. [6 χ. Χθηορῃ. 
εὶ ΟΠ ΘΠ γερο ἀδὰ5 τ]66}] ἐξελάσασϑαι ἸΥ, 55. 

πειρώμενοι μὲν ἐξελάσασϑαιν ἔκ τοῦ μετεώρου, οἵ δὲ μὴ ἐνδοῦναι. 

ϑρᾷ ΥΙΙ, ὅ. εχὶσ. ΓΤ χβα5 ΠΟΘ μτ5 ἐξελάσασϑαι ἐκ τῆς χώρας, 

εἰ Ιοριταν 86 110} οἰϊδη ἴῃ ΧΟΒορμομίςο ἐξελαύνεσϑαν (ν]4. 

ϑίυγΖ, 1,.6χ.2. Οομπἤυιπαίαν οἰϊαιη γ8 8. τἰδὰ σευ θουαῖα 

ὠϑδϑεῖσϑαι οἱ ἀπωϑεῖσϑαι, 486 ποῖ βοΐπιῃ 5 ση!οᾶ-- 

τόμ ἃ 56 ἀορβ!]θηαϊὶ, περμθιμιαν ον πὰ μ4}1 (νου δίοβ-- 

56, νουννογίοι 1, 55. ὅγ. Ὗ, 22. σαν ΠΟ ΚϑοΒασοη 11, 4.), 

Ὡδὶ ἰδριτθθ πιθάϊαμα ρομϊΐαν, 586 δἰϊαιη ἈΘῚ ΒΡ οἰ ον 

σψαϊοηὶ ρῥγοέγμεν δ, ργορείίογα ναβάϊο ἀϊομηΐαν, 18 110 

ἦρθο ΤΠαοΥ ]ἀ18 Ἰοθ0 ρνδεοθα!! ὥσασϑαν ἐπειρῶντο. Ααα, 

ὙΙΠ, 25. ΤΠομι. Μ. εἰ ϑίπγΖ. [,μ6χ, Χθμορῃ. 85. Β. ν᾿. 

Ἐπίδηι ἐπείγεσϑαί τι Τ ΠΟΥ ἀἰἀ65 ἀἰχὶϊ ποιίοηθ ρῥγορεγωπείξ 

αἰϊᾳιί. αἰ 1, τοο. ΥἼΙν 9.» 16 ἴδιλθη, τὖὐ γ68,. 4.88 

Ῥγορεγαηίων, δὲ ἀρϑηΐθηι ᾿ϑρθοίοινί. ἘδοΙ 8. ν ρ υῖο 

οὐποχία νεῦρα ΝΠ, 7. ᾿Επειγομένων τῶν Χίων ἀποατεῖλαν 

τὰς ναῦς, 4086 εἰ 1ϊα 501α ΔΘ αν, ααΐϊϑαμ6 Ἰπ!θυρυεἰα- 

Ρίϊαν ργορεγαπέϊθιι5 ΟΠ15 γυξέέεν παρθ8, ἀσατα ἴϑπηθη,, πῇ 

Ὡδχὰβ δϑηἰθη ρα ἀοοοῖ, δἰ βηϊβοθηὶ ἐμδέαπέϊιια (18, 

τιξ πανδ5 (51) τηϊἐοι θέ. Οὐὐδγα βοΒο]αβία: ᾿Επειγο- 

μένων ἀντὶ τοῦ ἐπειγύντων. 864 ἐπάγεσϑιαν ἀΡΟΘ556᾽ 6 ΔΘ 

Ρομίτων ῥτὸ ἐπάγειν αὐἰάϊμοεγθ, νΘυΌνα ψοῦθα ἐπαγομένων 
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αὐτοὺς 1, 5. ἃ ποπημ}} 15 τα ]6 1 6]]6οΐα δαμπῖ. Ὑἱά, ποῖ, 

Καταδικάζεσϑαι δαΐεπι Υ, 49. Τὴν δίκην, ἣν ̓ λεῖοι κατέδι- 

κάσαντο αὐτῶν, τητεϊέαπι, ιν, ΕΠ θὲ (ἔπ διμίόγε φογμγι ει) 

ἐδ ἱγγοφανογαπέ, Ὧ6 ΔὉ αἰϊουιτα, ααλάθῃχ βουιρίογι μι α88 

Ρίαπο ἀθμοννει. ΟΕ, Βομμεῖα, Ποχῖο. 

δ) Τπιορα απ εἰϊαπι γηρίἑτιγγυ. Ἰεῖ60 φιοα τῇϑβ δὗτι8 ΤΩΤηΣ 

ἴω αὐάϊίο ρῥτοποριῖηο γε βεκῖρο ἱπεδὲ, ργὸ αοἰῖνο ροείμιηι 
ρίεξσ. ΝΟ αὐϊάοπι 1, 51. ᾿Επεγράψαντο 8ειι, αἱ Πρ ν1 
μαρεπΐ, ᾿Εςεγράψαντο ξαυτούς, Ὁ πηθάϊιιπι. ποίδε ἐπϑοτγῖ- 

θεηάιιγν ον 8, ἰᾷεοῦπθ ΡΓΟΠΟΠΊΘΙΙ ὨΘΟΘΒΒΑΡΊΟ Δα γ. 

ϑρά 1, 35. Ἢ κακῶσαι ἡμᾶς, ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσα- 

σϑαι. ΠΙ, 4ο. Τοῖς μὲν οὖν χαριεῖσϑε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλ- 
λον δικοιώσεσϑε. ΝΙΙΒὶ ἴῃ Ποσ νϑῦθο (αἰ 1ῃ 51121}}} χολά- 

ἕξειν) Γαϊισπγα τ 6611 δοῖνὶ νι Πα γα ραΐϊδτηα8. ὙΠ, 5. 
«Αίϑους προπαραβάλλεσϑαι (Πλ816 νυΐρο προςπαραβαλλεσϑαι) 
σφίσι. ὯὍϊ 40 4}115 ΦἸΟΙαν τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς πορίξεσϑαι. 
Ὑιὰ, βομδεῖ, δα Ὀίοη. Ηαὶ, ρ. 88, ἘΠῚ “Ὑπελείπετό ἕκαστος 

ξαυτῷ δαστώνην αἰχὶξ θειηοβίῃ. 46 συ. Τὸν κλῆρον ἐν 
σφίσι διῃρημένον βόσκονται Τιποῖδη. Ὁ, Μ. ΨΥ, εγαπι ΤΥ, 62. 
(δ τποι 8 δουϊρίαμα Τὴν εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 
ποιήσασθαι; Ὡδγ ΘΠ} εἰρήνην πονῆσαι 511 ραξσεγν οσοποϊίϊατο, 
εἰρήνην ποιεῖσϑαν αιλϊοῖα μαοοην ἔασον. ταθάϊατα οὔατα ἢΐς 
τοι θη πὶ δγαϊ. 

᾿4η) Οὐοα “ποῖξ πο5 δά σοη αβί πε ΘΓ ΒΟΓ ΤΩ ποι - 

εἴν οἱ ποιεῖσϑαιν ΟΠΙΠΠΟ, 4π8Π0| βαθρία5 ἀδργαπομε 

ΒδιθΡ8, 566 Ρ]ΘΓ 4116 πιἃ]6. Νὰπι πύλεμον ποιεῖν 1, “ὃ, 
εοἰ δεοίϊιιν Θαχοϊίαγα (οἵ, 1, 40.) εἰ σπονδὰς ποιεῖν Κ΄, τῦ. 

72οεαϊι8 οἤίοογθ, οοποϊίζίαγθ, δὺ ϑίανἀα Ὀγὶησθη., 4πῸ 56 η51 

εἰϊαη ξυνϑήκας ποιεῖν 116}}ΠΠσοηάατα ΥΠ|Ι, 56. Ῥοττὸ ἀπ-- 

(68 τϑοίθ ἀἰϊδιιπέων μάχην πονεῖν, αἰ Π}1{68 μάχην ποιεῖσϑαι, 

ἀαππι 111 δοίοχαϑ βἰπί, πὶ ράρτα ἢαῖ, ΒΘΙΟΙΥ, 91. Πα- 
γώνδας βουλόμενος τὴν μάχην ποιῆσαι. Ὗ, 839. 4ὕο ἄνδρες 
προςελϑόντες" Ἄγιδι διελεγέσϑην μὴ ποιεῖν μάχην. Ποῖπάε νι 

ἴῃ οἰν 6 ΡΥ ΊΠΟΙρας9 γῸ} οἰϊαπι Προ ΡοΟραΪι8, 41 οοποῖο- 
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ἤδπὶ σοηνοοδαὶ οὐ ποι απηξ, ὈΘῺ6 Ἰοσαμπίαν ἐκκλησίαν πὸι- 

εἶν. Π,. 22. Περικλῆς ἐκκλησίαν οὐκ ἐποίει αὐτῶν. ΟἿ ΤΥ, 

118, 120. 1, 139. “Ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἵ ἀϑηναῖοι γνώμας 

σφίσιν αὐτοῖς προὐτίϑεσαν. ὟΙ, γ2. Συρακύσιον ἐκηλησίαν 

ἐποίουν. ἘΠ φπαπαύαμα ατιχ ρει πθ ἐκκλησίαν ποιεῖ, 
τ 168. δαΐθμῃ ἐκχαλησίαν ποιοῦνται, ἰᾶται ὙΠ|Ι, σθ., ὉὈῚ 
46 δχϑγοῖϊία ββαϊοβο ἀριίαχ, 4Ὸ1 ἀπ οῖθτι8 τ ρου απι ἈΡΓο-- 
δαϊυνιβ δου, δοί νη} ΘΧΟΙΒΑΥῚ Ροὶθϑί. Ααὰα, ὙΠΙ, οὅ. 
1 φαογαμη Ἰοσουλη ΠΟΠΠ1}1}18 ΠΟ Πα] τα χα ἰπίθνθυαΐ, ποι- 

εἴν ἀῃι ποιεῖσϑαι ἀϊοογοίαγ. [ἰὰ φυοΐ ΤΠ πον 1465. 11, 54, 
τήδάϊο βἰρηϊῆοανῖῖ, οἱ ᾿Δϑηναῖοι ταφὰς ἐποιήσαντο, ἃρμὰ 

ῬΙαΐοποηι Μίδηδα. ο. 1. οχίν. ἀἸοϊταν ταφὰς ποιεῖν; πᾶπὶ 1}-- 

Ἰυἀ ργορυὶθ δὲ Ἰάθπι ιιοά ϑάπτειν, 00 406 105 ἀἸοῖπιι8, 

εἰν Βεργάδηϊδ58 νογαμιδίαϊίοι, αὐὰθ Ἰἰαπάεμι δε ᾿άθιι γε- 

δαης. Νοη δοουγαιθ ἰρίταν δ ΠΠππὶ Ρ] αἰ 8 Ἰοσαπι Π8ο 

ἄς τὸ ἀἰβραίαντι Θοε 16 0.. Νεααθ πιά ρΏορΡ ΓΒ ἰδπῖ ΒΘΘΡΕΡΙ8 

ἴῃ Ἣν “Δακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι 1, ιάά, ϑ6( χτηϊ- 

ΠῸ5 Θχουβαιομβ Δαμα{ ΥἹ, δ8ὃ. Μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ 

δόρατος εἰώϑεσαν τὰς πομπὰς (11ὰ οοαά. ΡγῸ προπομπὰς) ποι- 

εἶν. ὍΡΙ Ραν. Α. γρ. πέμπειν. Αρμά βομοϊϊαδίαπι ἀθπίατιο 

ΤΠιιον 1418 πονεῖν ΡΓΌ 888 ᾿ἰὰ τιὶ πονεῖσϑαν ἀϑυ ρα. : Π81Ὲ 

λῃστείαν ἐποίουν μαεὶ 1, δ. εἰ στρατείαν ἐποίουν 1, 19.160 

8618, απ θη ΡΟὨΪ βογρίον 5 τη θα ἴο ἐὐἸθα αὩΐ. 

89) ̓ Ἄφχεσϑαι Ρῖο ἄρχειν Ἰερί αν 1, ιά4. Πολέ- 

μου οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεϑα. Οποά ΟΥ̓ΑΙ1Ο-- 

ἢΪ5. σουαματςαιϊοη ἀαίαγα νἀ δία ἴα ἴοοο οαἰθγοαθαῖα ΠΟ 

Οὔδοιτο. ΠΙΟΠ 5118 δοίϊνο παι Ρ. 1566. ᾿“ρξάντων ἐκεί- 
-“ 3 4 Ἁ »ς, 

νῶν παρασπονδεῖν ἀμυνεσϑαι τοὺς ἄρξαντας. 

ι) Σπένδειν οἱ σπένδεσϑαι φαθηι 4110] βθπηρον 

ἰϊα ἀἰδοθυπαὶ οαχα τϑ 15 Οὐαθοὶθ βουῖρίου ποβίθι" 9 αἱ 1}-- 

14 εἰρπϊῆοες ζέδανε, μοο ραοίτν ἔαοεγα (ᾳιο ροβίθυϊουθ 

86.811 856 8ριᾳ πῸΠ] τα ᾿ἰοπθιιηλ βου ρίουθηι δοίϊν αι [6Ρ 1886 

ἰθδίαϊτω Καιβίευαϑ (6 νϑυθῖβ τπθά 8. 1, 59.) 856 1π16] ἰδ θὰ 

νἱάθίμν μοο αἰδουίμθα πορθχῖββθ, Νάμι ΕΥ̓, 98, ΒουΊ λζαν 
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Σαφῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν, μὴ ἀπιοῦσιν ἐκ τῆς Βοιω- 

τῶν γῆς --ο ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκροὺς σπένδουσιν 

ἀναιρεῖσϑαι. ὮΙ αυπτα ογϑίϊο οἰϊατα 1118. 46 οδυϑὶ5. τα 
εἷϊ, σομ]οῖα5 Ἰοσθηάπμη σπεύδουσιν, ἀπο γϑγθτιαι αἰϊὰ πα 
ρα Χεπορμοηίθιι οαμ ἰηΠηϊνο ἱπηρίϊαν, ΡΓῸὸ να]ραία 

ἰδῖηθη Δ] αδπίθτη ἴδοις ἰοοι5 ΠῚ, 24. ᾿Εσπένδοντο ἀναΐ- 

ρεσιν τοῖς νεκροῖς. 

χα) Επιέιγα πιϑαδ ργὸ ἐμέωγῖς ἀρνὶ ρ αθίου δα, αᾶθ 
ψυϊσο ποῖα ϑπηΐ, ΠῸῚ ᾿πν ΘΠ ΠλῈ}8 Δ]1ἃ ἴῃ ΤΠ ον 148, ὨΪδΙ 

μας τεΐογνὶ μοὶ δικαιώσομαι, 46 410 ΒΌΡΘΡΙα8 ἀϊοΐα μη. 

Νοίαπδιτη γε]Ὸ σϑυθα τη χωρεῖν, ΟΕ15 5 ΠΡ] Χ ΙΒ Πα 1|8 0} 

ἴθ Γαἴαγο πλεα!! ρομπῖΐαι (οἔ, Βαΐίμι. αν. δ. το0. 4. ποσί. 8. 

εἰδὶ Ὁοηγβ81.5 δ]. χωρήσω αἰχὶλ Αμπίϊᾳ. Ῥ. 1565.) 5864. τάοηα 
ἀκούσω Ῥ. 480., ἀπολαύσω Ὁ. 1072., σιωπήσω Ρ. 2171. ἃ]. 
Ααά. 4.88 ᾿Ἰποπυϊ πι.8 8 Χοπορ!. Οὐνορ. 1, 4, 16. δὲ γε- 

“λάσω ας. Ὦ, Μ. ΧΧΧ, 7.) ρΙεγασας ἰδιποη Εἰ 8 ΘΟ ΡΟΒ1[8, 

δοινὶ ξαϊαγατι το πϑηΐ, [{ὰ προχωρήσειν εχϑίαὶ ΠΙ, 4. εἰ 

ξυγχωρήσειν 1, τά0., ῬΥῸ 400 Βυϊἐπηδητιι5 (1Ο]Ὁ [ἢ 5 6586 

ξυγχωρήσεσϑαι, αποὰ 8]18 5ἰρῃϊβοαίίομθ Ἰερίίαν ΙΥ̓́, 6ά, 
Προςχωρήσεσϑαι Παθ65 11, 15, ὙΙΠ, 48., 564 προςχωρήσειν 
ΠΙΠ, ὅο. ἀναχωρήσοντες 11, 72. 

44.) Νεμίγιϑ οἱπὶ ργαθροϑίξίομθ ὑπό ϑβθδιι ραβείνο. 
ΟἸΠ 68 80ΓΙρίου 68. ἐο 168. αἰμηΐα, τι 6 ποϑίμο ἰδ] αὶ δεοι- 

81 8 ΠΟΐ8).6 5 ΡΟ  ν ΔΟΘΠΘΏΠῚ 8510, (ΟὈΡΠΟΒΟΕΓΘ 68 648] οἵ!-- 
Ρἰδῖ, οοῃροβία ἱῃ νθηϊθὺ 1π ΤΠ 166, ποι ΤΟΥ 1418 δε ]-- 
ἰΐομὶ δα πη η118, 8. ν. ὑπό. 

66) 564 οἰΐαπι ραδβέριον δὲ τιθαϊειγγυ εαϊθηιιβ ῬΘΡΠη-- 
ἰαηΐαν, απαίεμ8 αα} ρα ϑϑῖνο ᾿πέθγι ὉἿ Πσδὶ ρσοὸ πιράϊο. 
Οὐοιπηδαμποάιμ Επΐη], ἘΡὶ δα] οί ι βἰσπαὶ οἱ δοίϊττα 

ΔΟΈΟΠΙ5 Θϑἔ 7, ΠΟΙ ὨΡΙ4 16 ΠΒΟΘϑ88} 11 6586 ὙΠ πη15, αἱ 18, 

δ] φάθη ϑρθοίοι; δοῖϊο, ἀϊβαγίθ βρη ῆοθιασ, ἀμκ6. τιδι5 

ΔΟΙΓΝῚ ΡΓΡῸ τη θα 0 οὐ ρίηθηι ἀΦαχῖξ, 1ἴὰ 810] ΠΟΠ 18] ποὺ ἀ6- 

δ θναί αν,» αἱ ατιῖδ που ν 6] ΠΠπ4 ρα 5518 6866 ἀἰοαΐαν, π|}} 

ααϊοια τ ΐενξ, πἰραηι 056. 8 81π|8 61118 Τὶ διοῖου ἔπιεν , 
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Ουο κοίπμι 68ῖ, οὐ πιθάϊα τι ποὴ ἰαπίτηι τὼς αι 8} 
ον 115 Ῥαϑδῖνο 51Π1116. 511, 566, δἰίαηι 41188 οισηδ8, α1||- 

θ5 οαγοὶ, δὶ αιιαπίο 1ἰ8 ΟΡ 811, εχ ρᾶββῖνο γϑοϊρίαί 

(νοῦ, ὍΣ. ᾿“γορὰν ἔξω τῆς πύλεως ἐπεποίηντο οἱ 11, γ8.. 

Πλαταιῆς παῖδας καὶ γυναῖκας ἐκπεκομισμένον ἦσαν, τιν! ρὶ8-- 
4αδμιρενίβοίο δῖ αἰθμάπιμι ναὶ, δἰ ἔογιπα πο δείογαΐ, 

ΟΥΥΙ, 56., δὶ καταλελυμένους ΡΥῸ καταλελυχότας ρΡοβιϊαπι 

(Ἰοῖῦ βομοαβδία. Ααά, Τ Ποῖ. Μ. Ρ. δο5. 388. ἘΊΒομον. δὰ 
ὙΥΕἸ1. ΠῚ, 2. Ρ. 65. δι. 1. 1. Ρ. 685); ἀδηΐᾳαδ ᾿πΐον- 

ἀὰπὲ ραβδῖνο ρΡΌΓβι8 οθάδί. Οποα να]οὲ δα 1ηἰ6}}ΠΠσϑη πα 
Ἰοοιι 1, 120. Ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿4ϑηναίοις ἤδη ἐνηλλάγη- 

σαν, οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥςτε φυλάξασϑαι αὐτούς᾽ τοὺς δὲ τὴν 

μεσύγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ πατῳκημένους εἰδέναι χρὴ, 

ὅτι εἰς. Οο ἴῃ ἴοοο ΠΙομ 1118 αα!θπὶ Ρ. σο7. ἐνηλλάγη- 

σαν εἰ κατῳκημένους ῬΤῸ δοίϊν]8 ἀἸοία 6586 ν αἱὲ; 566 ροδίῖὰ 

Ῥοϊϊα5 βαπί ρτῸ πιθα!18, φαοα ἴῃ ἐνηλλάγησαν ἀρθνΐατα αϑΐ, 

ἴῃ κατῳχημένους δυΐεπι ἱπ46 1η[6]}Πδὶ Ῥοϊαϑὲ, φαοᾶ ἰάτὰ Πε-- 

γοδοίτι Ρκὸ οἰκεῖν ἀἰοξ οἰκεῖσϑαι τὰς νήσους, ιδϑὶ οἰκεῖσθαι 

811 ἀθβροῃθ 8. 
ββ) 1 πιθα 8 ξειξιίττίγι ἐδπηριι5 οοη δ αὖ ποτ ΓαΤῸ ρᾶ5-- 

δἰρατη, εἰρη Ποαΐοπειι Πναῦονο. διιμ. Ρ. 690. Βαυϊίπι. 

ξ, 15, 5. Εἰ ΤΠπυογάϊ46. οχθιρία σπαεάδμῃι δαἀδουιρϑὶξ 

. Ὅμπκ. 44 11, 8ὃγ. ΕἸ ὙΠ, 25. Νὸϑ νετὸ αὐάιτημ ἀδικήσομαι 

Ἴ μκ..} 

“ 
φψ ἤ 47}. 

Ψ, 56. εἱ ΥἹ, ὃγ., βλάψομαι ΥἹ, δά. (ᾳαοά 5080}. Ταῖον- 
Ρτεῖ. βλαβήσυμαε. οἵ, 1, 81.), ἐάσομοιν 1, 1τά5,., ἐλασσώσομαι 

ὙΠ, “5., ξημιώσομαν 1Π, 4ο., οἰκήσομαι ὟΠ, 6»., πολεμή- 

σομαι 1, 68, ΠΙ, 45., προφάξομαι ᾿Υ̓͂, το.» στερήσομαι ΤΠ]. 

5.., ταράξομαι ὙΠ], 56., τηρήσομαι ΙΥ̓́, .30., τρίψομαν ΥἹ, 

χϑ., ϑεᾷ χρατήσεσϑαι ΤΥ, 9. οριϊμαὶ ΠΧ} ταπἰδνὶ {]ϑμΐ 1 

πρατηϑήσεσϑαι. 

Οὔ. 
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ὕρ. ΧΥΙ, 4) δε ΕΠΙρϑὶ δὲ ῬΙεοπάβιιο, ἐΐθπὶ ῬοΥρὮγαϑὲ 

εἰ γειθοβιΐαῖθ ϑαθιιοι αν Ομ Π111ὰ 46 Ἠφρτστᾶθο- 

τα ᾿ἰΏριιδ8. ᾿τηϊτ δι οπ6., 4ᾶπὶ ἰπ ΤΒυογάϊάς, ἀε6- 

ῬτεΒβεμ 1556 8101 ψἱδὶ ϑππὶ ΠΟΠΏΜΠΙ, 

Ηδεο ἄθ σϑιβουιτι ροπουῖρι8 ἀἸοία δαμπίο, δἰηπθ 1 
ΔΡβοϊνίμηι8. απ δι οποῖι (6 ΟΥΑΙ ΓΟ 8. ραΓ Πα ΘΘΡΠΙ 16 

σοπθυαχῃ δὲ δἔ θα τουττ Ρϑυτηπξϑ 06, Ιᾳπὶ ΨΕΙῸ 88-- 

τοϊοπ 5. ἰἴοστι8 46. εἸ]Πρ8ὶ εἰ ῥ᾽ θομδϑυπο, ατιῖϊ ΡῈ ΟἴΠ ΠΕ ΠΥ 
᾿πρααπι Ογαθοδῖη 1858 πι6 Ραίοῖ, ἘΘη τ 81 ΔἸπα φαΐο- 

θαι ρευϑιϑάδιθ ΠΟ 5. ροίδϑῖ, δοσαγαίθ [ἢ ΟΠΊΠΙΒῚ15 561-- 

νὰν ΤἘπαογάϊάειι ἱπάοίεμι αταθοδθ ᾿ἰπρηδθ, Παᾶθς ρΡ61- 

βυιαδῖίο ρυοάθαὶ πδοθϑ86 ϑϑῦ οχ πᾶσ σοηςθιπρ]  ]οΠ6᾽ τ1585 

ΘΠ ρβθὸβ ἀίᾳαθ ρἰθοπαβιηΐ ϑρα απο βου! ρίονθπι. Οδυθπι 

Ὀγον αι β δἐπι Ἰο51 581 ΠῚ ΠΣ 6856 απ δὲ ἰπ 6} ΟΠΊ1165 Θ0Π-π 

διαὶ, δὲ Τηὔνρα ἀθοίαναῖθτη 511. δὲ νοοάρθαϊα ΠΡΘμ θ 8ὰρ- 

ΡΙθμάα το]ϊητίδθθ εἰ ομμῖθα8 ϑαρον οἷς ἀΠΙσθαΐθν ἀθροιῖ- 
Π01586. ΟΥ̓ αΙΔΕΧ15. 

ω) ΕΥ̓  ρότα 

Αἰσχαὶϊ εἰΠρβῖη. δὶ ἀἰοῖβ οασὰ Ηδγιπαπο ἴϑ]θῖι. ΟΠΊ18-- 
Β]ΟΏΘπι, 4πὰ Δ 1αὐ1ἃ αὐ βεπἰεηί186 1ηΐοσν αἴθ 4α] 6. 

ἀεεοὶ, 864 1ἴὰ, ἂὉ ΘῈΣ συϑηη μηδ ]ο8. ̓ 6ρῚ 8. ἴα πηθα ΟΥ̓Δ ἰ1Ὸ 

Ῥτὸ ἰπίοσγα παρδαίαν, Τἀδθοηιθ δε αΓ 8. αἷ) δᾶ οἱ οἰγαποίῃ-- 

ται ἀπὸ κοινοῦ (4186 ψοῦρα 6 ργδθοθε θη 5 να] 5864 1 6η-- 

ἀἰθ5 τορθῖ!, δὲ Ἰπἔνα, οομϑἰ ἀογα δῖαν) εἴ Δροβίορεδβιη 9 εἴ 

Ῥδιιοϊβοίπνα 'ὰ Ἐπ ον 16 οπιῖδδα ἰπν θη 68, 486 ΠΟ Α[10-- 

ΤΤΩ ΟΡ Ρ ΟΠ ἜΧΘΙΏΡ 18. 54 1188, οἵ απδ8 δα 8. Ππι}-- 

ἴὰπν ΡῈ εἰϊρϑῖη, θη 8δδρίυ8 4 παῖ ἀριια [105 βουιρίος- 
ΧῈ8 Ἀρια δπιπὶ ἀδοσϑθ ἃπϊηδά νθιῖθ8, Οἱ ἰασϊοῖο τορι- 

δῃδπὲ αυϊάεμι ᾿πΠπτπθστα8 6]]} 0568 ἃ 80} 185118. οἱ 8}118 1η.-- 

᾿ἀοτρνδεϊθιι5. οομ οἴαθ δία αθ ἰπιθυά τι βα 18. βρθοίοβδθ ( 

ΟΠλἰβϑῖο ραυῖὶο, ἢ 1, 53.,. 0Ὁ1 νι, ποῖ... δἰᾳὰθ μᾶλλον 
ἀπ 6. οοπιραυαιναμι ὙΠ, 49... ἀθὶ νἱ4. Πικ, ο]. Ηθγπι. 

84 Υἱς. Ρ' 804, 54.: ἰΐθπλ οοπίαποίϊομ!β ὅτε, 46 ᾳὰὰ νἱ46 
ΤΠΜμογά, 1. Ν 



τ0ῖ Ἰ. Ὲ ΕΠΟΟΌΨΙΟΝΕ, ΤΠΌΟΘΥΘΡΙΡΙΒ, 
- 

οἱ Οταϊίομθ ναυ αι): 5εἃ δὰ5 οπ65 τοὶ τϑ[ΐθπιιβ., ποσὶ 

ῬΟΒΒΈΠΠ118 ἴῃ δηϊηστη τἀ άσοΓα: ΟὉ1 αρ δῖ, δχϑιιηοί δὰ 5 

1088. ΟΡ6 Τα θ]οἶθ δ ΘΒ ]1α ἴῃ εἴ. Ὁ ῸΚ. νοὶ 1108. γε- 

τὰβ δὐΐοιπ 6}}1ρ0588. 4π|ὰθ ἙΠαΟΥ ἀΙἀἰ5 Ῥσοργίαθ εκ δι ϊῃοι:-- 

τὰν, ᾿πν θη 8 ἰαπίατι [ᾶ5: Θ᾽] ΠΡ51} ΠΟΤ] 18 τόπος ἴπ 

νει θὶ8. ἐς τὸν κατὰ τὸ ᾿Ολυμπίειον ὟΙ, 65., απαο ἴδηθα 

οαπι ὈΏΚΟΙΟ σϑσοπιαῦ αἱ σομπὶπα δὲ (νι, 101 ποῖ.}; 

ἴοι ποηλῖ 8. ἀγροί ἴπ νυν. “Οπόσα ἢ χωρία ἢ ὁμύρους ᾽4κ- 

φιλόχων ἔχουσι, ἴῃ 4} θ 88 ὁμήρους 5ου 1 δηλ 6556. 511.-- 

ΒΡ οὶ ϊ 8.118 (14, χιοῖ.). Ταηι αἰ πο Πόρου ἴοοσωι ΓΥ͂, 

65. Τὸ ξύμπαν τε δὴ γνῶμεν, πενϑόμενοι μὲν ἐμοὶ, πόλιν 

ἕξοντες ἕκαστος ἐλευθέραν, ἀφ᾽ ἧς, αὐτοκράτορες ὄντες, τὸν 

εὖ καὶ κακῶς δρῶντα ἐξ ἴσου ἀρετῇ ἀμυνούμεϑα" ἣν δὲ ἀπι- 

στήσαντες ἄλλοις ὑπαπούσωμεν, οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί τινα, 

ἀλλὰ, καὶ ἄγαν εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς ἐχϑίστοις, διά- 

φυρον δὲ οἷς οὐ χηὴ, κατ ἀνάγκην γιγνοίμεϑαᾶ, ϑοβμο!!αβίο5: 

Οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί τινα] λείπει τὸ, ὃ ἀγὼν ἡμῖν ἔσται. 

Ἐϊομῖμι ΤὨποΥ 4465 μος δὲ ψουραπι μάχεσϑαν αἰπαθ 8ἰ- 

γα ἴα ἰοῖῖδ8. Ομ ρυδεροϑιϊοπα περέ οομϊπηκίί, αἱ ΠΟ, 

ἘΝῚ πποχ βεααῖίαν, διάφορον γιγνόμεϑα, Βα απ Εἶτα ἀ81ι8. 6556 

νἱἀδαίυν. ΗΕ πἸδπη5. ἰαιθ οί 5 λύγος ἔσται 51 00} ]6Π-- 

ἄστα νοὶ εἰΐδηι περὶ τό (εχ γίγνεσθαι περί τι, οὐομραγὶ 

αἴΐψια τε) 8ου]θοπάμπι ραϊαὶ. ΑἸταπο τποο 51}}}18 ἸοΟ5 

1Π, 45. ᾿“δοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη (ἢ τύχη) καὶ 

ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον 

τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρ- 

χῆς᾽ ἀυαπαααῖα 101 ἴδομπ8 ἀπὸ κοινοῦ τεροίαβ κινδὺυ- 
νευουσι. 

Ῥενιϊπεὶ μπο δἰίαια δι ρργ βϑῖο αὐ ζοιυῖί, αὐδτη ἸΏἴΟΓ-- 
ἄστα 101 ἀθργθμθηδθ, ὉὈὲ 6Χ νυ δ 0} ΒΟΥ ΠΟ ἢΪ8. δἰ] 6 
εἰΐατα δον αὐαθοουιπι βουιρίογατα. σοηϑθί π6 ΠΟΠ 

Ἔχϑροοϊεῖαν, ϑεᾶ εχ μἴ8 Ἰοοῖβ πόμμ}}} χπᾶ}6 ᾿πι6 160] 
διιηῦ: ἴῃ 411185 ανάθοθ ἀν οα]ι οἱ αἀάθυθ δὲ οἠυ ξεσὰ 

Ἰσοὶ: ἀθηΐψαο οορὶ ε8, ἅπδπι ἴαοι!6 αἱ Πρ γὰν 18. 1π Π15 ταϊ-- 

Ἡ τ εἰ8 χεῖρας ρθορανὶ ροϊαογῖῖ. μοοὶ ἀπῖθπι Τρϑὶ Ὠὶ βιιηΐ, 



Π. ὈῈ ἘΠΟΟΌΨΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙ5. τοῦ 

Ῥυαππι Ὁδὶ σι θοίαπι να πι αἰδοῖ νο ΡΥΔΕΙ 55 τ 7 ὩΡΕΪσα- 

Ἴαῖα Βαρεῖ, ἰ8. απΐθ δὐἰϊδοι! ντιηι Αἰϊ]τιο 68. πο σϑρϑίϊεας 

νἱἀδίυν., απδπηααἀηηοα τιπι Ῥοϑίυϊαὶ πρὰα ἀναεοα, ὙΠ], 

ι6, Ὡς ξώρα τὰς ναὺς πολλὰς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου. 866 ἰδὲ 

πολλάς δα ξώρα τεϊονεπάαη, ὡς ἑώρα πολλὰς (οὔσας) τὰς 
ναῦς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου. Ια εἰΐαηι ὙΠ|, 6. ο0ϑεν καὶ τοῦ- 

γομα “Λακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν ἔσχεν, ἱ. 6. τοὔνομα ἔσχεν 

“Ἱακωνικὸν (ὄνομα). (ορανα τποίίο ( ]]Π σαι Πἰπρσηδηι 
(Δ ὦ ἰδ5. οἰδυθιος ΤΟΜ65)} οἷ δἰγηλ πα. απᾶδ ΠῸ5 τηοηὰΐ.-. 
τλὰ8. δ Τμποῖδη, ἴα]. Ώθον, ὙΠ|Π., εὐ απᾶ8 ῥϑαΐο Ροκὲ 

αἰβ. δυίίοι]ο ροϑὶ ργοποτηῖπα ἀδητοηϑιγαῖ ἃ ΟΥἸΏ1580 ἀἸ661-- 

ἴὰν. Μαρὶς5. ταϊγαη!,), βίοι δὶ δαἀϊθοιίνται Ῥτθ ϑαβϑέαι- 

{ἰνο Ροβιλαπη ΘΡ ΙΟ]Ὸ οανοὶ, ΤΥ, 51, ᾿Εν ταύτῃ μὲν τῇ 
πρώτῃ φυλακῇ. ὡς τριάκοντα ἦσαν ὁπλῖται, μέσον δὲ καὶ ὅμα.- 

λώτατόν τε καὶ περὶ τὸ ὕδωρ οἱ πλεῖστοι αὐτῶν καὶ ᾿Εἰπιτώ. 

δας ὁ ἄρχων εἶχε. ΘΠ 108 ἴῃ Ἰοςῖβ 11, 81. οἱ ΤΥ, οὅ., 

πθὴ1 ΘΠ οτιἐ8. ἃυ σα πὶ δα ἀπ, σοι 6658 Ἔτη ῬΡΟβου ΡΠ . 

Απίο δεξιὸν χέρας ἀδοδὶ Ὑ1, 67. ὨΙν ΟΡ 5ὶ ΘΠ ΘΓ δα πὲ νοερὰ 

Ϊ, το. «“Πακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειφϑείη 

δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμον 

ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελϑόντος πολλοῦ χρύνου τοῖς ἔπειτα 

πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι" καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε 
τὰς δύο [μοίρας] νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται" ὅμως 

δὲ, οὔτε ξυνοικισϑείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ πατοασκευαῖς 

πολυτελέσι χρησαμένης,, --- φαίνοιτ ἂν ὑποδεεστέρα. ὕ01 816- 

Ῥθᾶπο ξυνοικισϑείσης τῆς πόλεως δον! θεά πγα νι ραίαν. 

οἴ. ποῖ, Βυγϑθις9 ὙΠ|Π, 67. σοάϊοος "Πστι δὲ ἱερὸν Ποσειδῶ- 
νος ἔξου πόλεως, 5641 οὐϊ το 68. ἀν σα πιὰ δὐἰάπηι 1, 1598. 

᾽᾿Επειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην. Ληΐα ποτάθη ραί τὶς 
1,.24. Οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φαλιος ᾿Ερατοχλείδου. 16 11, ὅν. 

ἴῃ νου" 8. Παρατυχύντες δὲ ᾿“4ϑηναίων πρέσβεις “έαρχος ὃ 

Καλλιμάχου καὶ ᾿Δμεινιάδης ὁ Φιλήμονος οριϊπιῖ οσά᾽ςε5 δυ- 
τοι τ ὃ θὴ5. οὐ πη. ὑσδιιθα ΟΠ 581 Ομ 5. γπδ 1 εςία ΤΥ, 

119... ΠῚ ἴθ ποηηΐηα Ῥγορυῖα ἀδίπσθρ8. ροβὶία. δαπέ, πἰ 

ΔΥΕΙσ] 8. [01165. ῬΟΡΈΠ 5 ἀαγδ5 ᾿πθάογεῖ. Τη οί θεῖς 'Γμπ- 

Νυ 



χοῦ 1. ΒΚ ΕΤΟΟΥΊΟΝΕ ΤΗΓΟΥΘΙ015, 

ΟΥ̓Δ 18. Ἰοςὶβ. ὐἐΣοα]18'᾽ ἀπ ΠΟΠΊΘῚ ρα 5 δαὐάϊξιι5 166 1- 

ἰὼτ. Ῥιθραΐαγαην εἰδ τὰ δἷπ8. ἢ 118 ου ΠῚ 15 ποημα ΐα 
Θομδθξεν5. Δα ματαΡ. Βο8. Ρ. 507. εἴ ογηι. δὰ Ὑὶρ. Ρ 

701.) 5864 114, υ᾽ὕὐ τὸῖῦ ποηάπχι ἀπ αἰϊοπῖ 8. ΠΡ Θυ 888 
ν᾿ ἀϑαπίαν, Οπα τιν οἰΐαπι ἃ ΤΉ πον ἀ146 δα] του 8 88 ν-- 
πιουἶβ ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ δθοιίο αὐ οι] 8. ἀπῖθ βαθβιαπίϊνα ῥτο- 

ΒΟΒΊΪΗΪ 8 ἰοτη δίχα γ15. ὅδε οἱ οὗτος ἱποίτποία,, ΠΟῊ 80- 

Ἰὰπὰ ὉὈῚ δα θβἰδην αι δι ρυαθαϊοαίαση ργοχίπις ρον ἐπεὶ, 

οἱ το8 ῬτΟΠΟΙΠΊΘη 1ἢ ὩΘαΪγῸ ΡΟΠΪΠηΠ8, αταθοὶ δαΐθπὶ οἱ 
1,αἰϊηὶ δου δίδηϊνο ἀοοοτητηοάδηϊ (1, 55. «Αἰτία αὕτη πρώ- 
τὴ ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους: 

Α11ὰ Θχθιαρία 401 Δεδίάοναϊ, ἱπνθηϊεὶ 1, χ. 2. δὅο. 146. 
11, 9. 51. 41.) δὰῦ 1 8θῃιθη 8. σοπίχδοίῖβ, 486 δα δδη- 
ἄδι ΠΟΡΙΠΔΙ ΘΧΡΙΙοατὶ ροβϑαμὶ (1, οϑ. Πρώτη τε αὕτη 

πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ κ»αϑεστηκὸς ἐδουλώϑη,, 1. 6. αὕτη ἐγέ- 
γετο πρώτη πόλιες ἢ ἐδουλώϑη, οἱ Π, 91, Πόλεις ἑκάτεροι 
τύςδ᾽ ἔχοντες ξυμμάχους ἐς τὸν πόλεμον καϑίσταντο), 5εἀ 

εἴϊαιι ἴπ δθηβὰ ἀεμηομῃδίναιἑνο (ὩΡὶ ζδγα]Παγῖθ βοῦπιο ζ 

Ρᾶγϑροσ. δα αι, χαδὰ ἴῃ οτγαὶ!οὨ 5. ον αὶ Πα ον (1468), 
ΡΙσπ φαϊάθιη οὐαὶ ποτα] θ 18. ῬΙΌΡΥ8 (1, 57. Κερ- 

κυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον 

ποιησαμένων: αὐά. ο. 43. 55. ΡΙαῖ. ΑΡο]. ϑοον. 22, 1200. 
Ὁ ῖα]. Πδου.), 864 εἰΐδιι πε 15 (Π, ᾿γά. ᾿Επὶ γῆν τήνδε 

ἤλϑομεν, δὶ ΟἹ. τὴν γῆν). εγαμπι ΙΥ̓͂, γά. ἤη. ροϑβὶ οὖ- 

τη δύ ουϊιι5 δ Χο 1886. νἹἀθίαν, Οἷ, σα Βἰ8 Βοίβῖρ. Οομ- 
Ἰθοῖι. ἴῃ Δυϊβϑίορὶι. 1. Ρ. 178. Οὐππὶ ἀπο ποπιῖπα ἀἰδίαπ-- 
δυπίαν εἴ ορροπαπίαν, νοὶ δὰ αἰ νου βα πὶ σθηι8 μου ἰπθηΐ, 
᾿αὐἐϊουϊα8 Ῥσόρσῖθ τερεϊεπ 8 θϑῦ, αὐ ἢὲ δἰϊασα ἴῃ ᾿ἰηρυδ 
νογηδοῦΐα οἱ δ] ἴοα ἀρὰ ἀρ θηϊουοβ βουϊρίοσθ, ΝΙ- 

ἸΠ]οπ 8 ὙΠπΟΥ 414658 βουϊροῖ Ὗ, γ5. Τούς τε πρεσβυτέ- 

φους καὶ νεωτέρους, (βε4 ΠΠ|,’ 15. ἀπό τε τῶν πρεσβυτάτων 
καὶ τῶν νεωτάτων, ἀαπδηαπαια οἴΐαπι 01 ἴλεσ. οἷ. γι ϊοι-- 
Τὰ) ΥἼ1, τά. Τά τε ὄντα καὶ δε μνμΑημδι πα οἰ ἰα 
ΙΥ͂, 9. ἴῃ νν, Ζοὺς πολλοὺς τῶν τε ἀύπλων καὶ ὡπλισμένων 
ὨΟῺ δὶ οὰν οὔπι τ. τῶν τεραδίδπη8, οἱ 1. τά. ἰπ νυν. Ἵ τε 
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μεγίστη καὶ ἡ ἐλαχίστη δικαίωσις ΑἸΐον ἀτγιΙοι ] 5. σαι ορὶϊ- 
Ὠ115 ΠΡῚΝ ροΐθδὲ ϑυμ, ὙΠ, 7. “4Ζ1πε τῶν Κορινϑίων. νῆες 

καὶ ᾿Αμπρακιωτῶν καὶ Δευκαδίων. ΥΠΙ, 16. Ὃ πεζὸς καὶ 
ὁ Κλαζομενίων καὶ ᾿Ερυϑραίων. 1, δ4. Τά τε ναυάγια καὶ 
νεκροὺς ἀνείλοντο, ὉΡῚ ἰάπιθη τούς οἱ δὐάδίαν, 5πδάθε Ἰο- 

Οἴ8.). ὯΒῚ δαύθηῃ σοῦθὰ δα απο τούς γθροϊπηΐαν, ὙΠ, 72. 

β) Ῥ1 οἱ Δ 8 τὸν ἷν 5. 

ἘΠΠΡ51 ορροβίἐ 8 ρ]δοναϑητδ, .5. 41 δα! σοίίοΘ δοη- 
ἐϊποίαν. γΟΟΑΌ]Ϊ ῬΓΟΓβ5 ἘΡα Πα δ 15, [ᾧ 6δῖ, ῬΊδπθ Ὡ1Π1 

5 σ Ὁ ΠΟ Ώ 15, “6 (Ηθνη.) ἃ ΤΗπὸπογαϊάς, Ὀγθν δ. 5. ἀιηδηίο, 

αἰ ἰδ Θαργα αἰχίμημ5, Ρ8η6 ΔΡΠΟΥΤΌΓΘ Αἰ ΤΟτῖ ἐ:, ἀπύδα 
εἰ ἴδ ΠΟ 1 ΡΘαΠ 65 δδὲ δρᾷ οσ. Νάπι ἔα 

οὐχηΐα Ῥ᾽ ΟΠ ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ σΈΠΕΓα, 4186 6 [αΠΉ]Π1ΑΥ] ΒΟΥ ΠΟΤ δ 
γεοθρογαμξ 411] βου ρίοσεβ Ονδθοῖ, οἰΐατη 116 πἀδαρρϑί. 

Οὐυοά ρῬϑιο ρ᾽θηΐι5 ἀειποπδίγασθ Ῥἰδοθῖ, αὖ ὙἹΡῚ ἀΟΟΙΙ 

ἰδπάθην ἀδδίπαπὶ γον ]οαποπίίθτη ΤΉ ΠΟΥ 1415 1 115 τ ΡῈ} 5 

ἀΌδογΟσΘ, ἴῃ 4Ὰ]Ρ 8 Ππομ ᾿πδϑὲ, δία θ τλ]ΐο8. ἰοσο5 1η1-- 
μϑγι το ὙΠ διιϑροοῖος μᾶροσθ. ΑΡαηπάβθηξ δαΐοτα ἱππῃ ἰπ- 

ἴοσνα ψοσᾶθη]4 πη} δοῦν ῬῈΥΒ ΘΟΡΏΜΏ, 

Δ8) ῬΙΘοπαθτηι5 ἐπίθστοσθση ν ΟΡ ΌΪΟΥ τα, 

15 σΟΥΗΪ τὰ ΡΟ βίη ἴῃ σοραθ}}}}8 ἐκ παραλλήλου 
ΡΟϑ1 18 δἴᾳαθ οπιηΐηο εαημάθιῃ ποι ομδην 18 ἜΧΡΥΪΠΙΘὨ Ϊ - 

Ῥυ8, Ουδε ηπάθιι αὐ ρανἐϊου]αβ γθρδιοπθπι., ἰθπηρὰ5 
αἴᾳαθ ἸοοΌ μη 8] σηἰ ποδη 85 τπαχῖτηο ρου ηθηΐ, 4185 4 6 1-- 
αὐπιοάμπαι 411] δογίρίογεβ ἀγαθοὶ ᾿ἰὰ ΓΗ ΌΟΥ 4465. ἐκ παραλ- 
λήλου ροπῖξ πο γᾶτο, Πάλιν ἐπαναχωρεῖν 1, 65, οἵ, ΤΥ, 47.) 
ἀναλαμβάνειν πάλιν ΤΥ, γῦ. Εὐϑὺς κοτὰ τάχος ὙΙ, τοι.» 
τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 1, δδ, Π, ϑά., ἔπειτα ὕστε- 

ρον ΠΠ, 4. Ὗ, θι. (ἔτειτα μετὰ τοῦτο Β]αι, ἘΠ ΠΥΡΙΡ. 1.), 
μετὰ τὴν μάχην ὕστερον [Π|4, 5.,) πρὸ τῶν Τρωϊκῶν πρύτερον 

1, ὅ., προκατηγορίας προγεγενημένης 1Π|,΄ δῦ., προπέμπειν 

πρότερον ἴ, 29., προγράφειν πρῶτον ἱ, 55... Ὧ01 να, ΘΊΘΡΕ. 

45, 



ἢ . 
" 

τοῦ ΤΙ. ΡῈ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΡΙ5, 

οὐ ΑΒνοδοῖ. δα Ὗ', 24, εὐ το δα Χϑηορ!. Ογνορ. Πα, 

19. Πἰὰ θἐἰϊαιη. «ἰϊὰ ἁάνεγθια δὲ σομ πο 0 68. ἀϑαΡρατ-- 
ἰὰ»,. Τάχ ὧν ἴσως ΝῚ, γὃ. ΙΜέντοι ὕμως (νο)ιγεαγ6 1) 
ΨΗΠΙ, 66. 864 οΥδηβίου!. εδὲ χαϑόύσον εἰ ΝΊ, 8,,. οΌΪ ποὴ 
ΗΪάμΘ δἰμμη]6. καϑότι εἰ Ὗ, γθ. Ἐλχ ρυδεροβιομῖθι8 πὰς 
Ῥουεποὶ βου ἀπὸ βοῆς ἕνεκα ὙΠ], 92. ἃ Πγ} 18. ἰ8 0} 
οὐπιποιδγαίαγη (να. ὙΥγιῖοη. ἘΠῚ]. Πιϊδίουν, Ρ. ἀτά. εἰ 
Ρ. 450.) εἱ ἐξ Ῥιδεῆχημη ΠιΠΊ16.18. ΡΙΌΠΟΠΊΘΗ τίς 181 δ -- 

ἀϊταμα Πα θη 8, ἐς διακοσίους τινὰς ἀπέτεινε ὙΠ, 2:1. 
(Ῥοβίγθμγαμη σοι ραγΥ! μοϊοϑὶ σαπὶ σχεδὸν περὶ ἐνενήκον- 

τα Χομορη. Ηϊδι. νυν. ὙἹ, 2, 9ὅ... πθάὰθ τα] ίαη ἀπἶονε 

ἔνιοί τιῦες ΡΙαΐαγοη, Πομιοβίη, ο. 4.,. εὐ φαοά 1ηἴνα 6 ἽἼ-- 

οΥ16 ρνοξεγείαν τινὲς οὐ πολλοί.) ὙΘΡαμῚ οἰΐαπὶ 1 πο- 
ΤΑΙ ΏΣΡε5 δα ἄθη ποίΐο ἰνίον. 1, 158, Τ᾽ θμἸδίοοἹε5 ρυδε- 

αἰσαίαν ἔμῖ588. τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου 

ἄριστος εἰκαστής. 11, 900. ῬοΙορομμηοϑιὶ νἱἀθηΐϊ Ἀνθ υϑα 108 

κατὰ μίαν ἐπὶ χέρως παραπλέοντας. ΠῚ. 68. ΡΙαίαεας πᾶτ-- 
γδηΐην ΟΥ̓́Θ 8586. 6886 ἐς ἔδαφος ἐκ τῶν ϑεμελίων. ϑεά Ιοσπ8 

γ, 85. ᾿Ελϑόντων πρέσβεων ἀπό τε τῶν ἔν τῇ πόλει ἀγγέ- 

λῶν χαὶ τῶν ἔξω ᾿Δργείων πο ροϊεδὶ ΘΠ] 8. ΠΑΒΕΥΪ. 
ΔΙὰ οχ οοπβαδίομια ἀαυθη ἸΟΘα ΟΠ πὶ ἜΧΡ᾿ σα ἃ 58} 
ας νερρθὰ 11, 6. Τὰς ἐς τὴν Μιτυλήνην δύο καὶ τεσσαρά- 

κοντὰ ναῦς ἀπέστειλαν ἔχοντα ᾿““λκίδαν, ἐδ ἀμ] 8. νἱὰ, ποῦ, 
{τὰ διείδν ὅτε δπΐθ ραγιἰοϊρίαπι, ΙΝ, ὅγ. Γνοὺς ὁ Κλέων 

καὶ ὁ Δημοσϑένης ὅτι διαφϑαρησομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφε- 
τέραξ στρατιᾶς: ΟἿ, Χέπορλι. γε. ΤΠ, ὅ, ὅ. ΥἾ 2, .24. 

Γχπις. 1). Τὴ. 71... εἰ Ἠεϊμπάον. αὐ ῬΙαι. σους. Ρ. 115. Τΐθμι 
ψασμ ἤ Ροβὺ δοιμηραγαιίνασα αηΐθ Οθαϊναπι νθθαμάαξ, 

οἶ5. ἰδπιοι Ἰοαα μα ἀ888, Παδηηαδηι μον 86. ΘΧΘΙΏΡ 8 

88 115 ον πα] ἃ Κορηΐο δα Οτόρου, ον. Ρ. 80. ἀἰᾳὰθ 

ῬΙΆΥΊ.5. 4115 ν]νῚ8 ἀο0115, 405 ἰαάαν: ἤθει. αὐ ΥἹρ. 

Ρ- γὅγ., 6 ΤΠυον αἴ ἀ6 Ῥεγϑρίοαα Ἔχ θμΊρ]ἃ ΑΠΓΘΥῈ πῸη Ρο5- 
δι, (αμτα Ἰοοὰβ ΠῚ, ιὅ. ἀπράϊ5 αἴτια 411 ὙΠ], 57. οἵ 
ΨΙΠ, δ. μπιαῖθ τ ἴ Ποῖ οἷα. 06 ὥςτε αῖθ ᾿π ἢ  ΠΠν τι πῖ 

Ῥοβίίο μβοβδὶ νϑυθὰ, ἴδ ἃ}1ὰ5. σα πλ 5010 ἽΠΠΏΛΕνῸ {πιπ-- 



) 
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σπρίαν, ἀϊοίτιτι βαργα οαρ. ἈΠ, ἀκ. ὃδ.ι. Οππϊάγηα5 δὰ- 
ἴοι καί εἰ ἄν 14 τϑρβῖα, πὶ 1 νΈΡΏ  Θ.] 0. 5ΘΡΠΊΟΠΘ. 5616] 

ἰαπίαμαι τϑ αἱ] ρῬοβϑίης απο πρὶ Πὲ, οἱ ποίππι οϑὲ, δ ἂὉ 

εο; αἱ 6 Τμυογ 6. σχθρ]ὰ ἀοβίάεγαῖ, οχ Τρ ]1ς 6 οο- 
φηοβοὶ ροίονϊί, Ι΄θηι να]οὲ ἀ6 μή οἱ οὔ, 5Βίσιθ! τεάυπάδυθ 

νἶϑα διη. [6 αὐτός διαϊοηι οαΡ. Χ. 5} Παίϊνο βχροβίξαμι. 
Νδαιαθ σου ΠΟΙ ΟΛ 18. ψ οαθαϊα ροβὲ ρϑΡ θη] θϑίπ γν 6] οὉ 
Ρεγβρί οα! αἴθην ψ 6] Δ] θα ΠῚ οαπι88 Π| ΤΠ Θ ον ]οδιη ΡΟοὐ 8 αιδμ 

σταχατηαλῖοσαν χορεία, ἀυαπαδ:} ᾿ᾶθο. 60, απο ΠΟ 

Ρία 6 οδάθῃι σου Ὁ] ον ᾶ τϑρϑίτα ο5ὲ. Ἰἐθυία πὶ Οὔ δον - 

ἰαΐθη αααμίαηι οἴποίαπες πὲ 1 ἸΟ00 586 06 πι8 [θ᾽ 1πΐ6]]βοίο 

γ, 259. Οἱ «ἡακεδαιμόνιον πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους ξυμμαχίαν 

ἐποιήσαντο, νομέξοντες, ἥκιστα ὧν σφίσι τούς τε Δργείους, 

ἐπειδὴ οὐκ ἤϑελον --- ἐπισπένδεσϑαι, νομίσαντες αὐτοὺς 

ἄνευ ᾿ἀϑηναίων οὐ δεινοὺς εἶναι, παΐ εἴς. 3 αἴααθ 6 Ῥαγίϊοιι- 

}195 οὖν Υ1|, 56. 84115 πηῖρὸ Ῥοβιία μι, ααθειϑα μοὶ [461 

506} ΓΝ, 1οά. οἰΐδηι ἴῃ μὲν οὖν νάἀοίαν 8 ρου να σϑπΘΌτι 

6550, ϑεᾷ ὠγέϊοιϊμτη τοι Ἰἰσεὺ ργδοίθυι δ, 411 ἴῃ 0018. ΠΟ 

1τὰ ραιοὶβ ἘμποΥ αἰ οὐ τ θη τι Γεῖ560 νἸάθίαν. (οριτίδη-- 

ἀπ ἰδῖηθπ, 6Χ [18 [0018 Ῥ]αγ 65. αἰΐατα ἑαίθια δἀμηλιθνθ 

ἐχεΠοαϊϊομπαπι, δχ 4018 ΔΡμοα 8. Ὀθμ6 ροίοϑὲ ἀβανΡΑι], 

αἴαπε Ονδεοὶβ οἱ ΟΟυυη 8. ΠῸΠ ΟἸαΠἶ θτι5 [πὶ ΓΈ 118 ἀθατιᾶ- 

16 πὶ 6888 Δι τ ΟἿΣ τιϑτι. ΠδασΘ. ΠΟ ΠΔΕΡ ΟΣ Πλ5 1 ψ ΘΥΡΙ5 

Ι, :43. Καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν 

τε οὑτοῦ φεύγειν, καὶ μετὰ τἧς ἥσσονος ὥμα ἐλπίδος ὀλίγων 

ἡμερῶν ἕνεχα μεγάλου μισϑοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίζεσϑαι, 

ἴῃ αϊρι8 φαοηΐδημ ἀ8 εἃ 8ρ6 ἈδΊ ον, πδᾶπι δἰϊογερδηὶ Ρ6- 

Ἰορομπαβὶῖ, ὐἐ σα} ι8 δα ἐλπίδος τοοῖθ δά αὶ Ῥο 1556. νἱά6- 

(ὰΣ, αἰφαθ εἰΐδαι ἃ ψευπθο]ο 1πἰθυρυδὶθ ἰδοοθῖο ἀβαγρα- 

ἴπ8 681. 11, 81. Καὶ οἵ μὲν Ἕλληνες τεταγμένοι τε προζήεσαν, 

καὶ διὰ φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν ἐπιτηδείῳ " 

οἱ δὲ Χάονες σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες, κοὶ ἀξιούμενον ὑπὸ 

τῶν ἐρείνῃ ἠπειρωτῶν μαχιμώτατοι εἶναι, οὔτ ἐπέσχον: τὸ στρα- 

τύπεδον καταλαβεῖν. ϑ80}0].: Τὸ τό περιττὸν κεῖται. Ῥαία- 

χοϑ δδφηι οαδίνα, 4πᾶ6 Θτδθοὶ ροϑιθγδηΐ, δ᾽ 5 1 ΠΟΔΙῚ ; π16] 
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Εχ νοῦ ἰδ, αι ἰπ ρα βοφαπηίαν, Τῶν δὲ “Ἑλληνικῶν στρατο- 

᾿ πέδων οὐδέτερον ἤσϑετο τῆς μάχης, διὰ τὸ πολὺ προελϑεῖν αὖ- 

τοὺς, καὶ στρατύπεδον οἰηϑῆναν καταληψομένους ἐπείγεσϑαι, 

Ῥαϊευθῖ, σα ααθ ἔθηαν ἜΧΘΡΟΙ ἢ 5. Ῥαυ τη δια οεδῖσα ἀ6-- 

οἰϊμαία ἴμπϊθ56. ϑ8ε4 παθο ἴρβδα ποίϊο, δμώ οαϑδέγα, δαϑέγα, 

φιίωθ ἰοσανθ {ιιδ5ῖ ογαμές, ουϊαϑοῖβ αὐτίοι]ο ᾿Ἰπποϊασ. Ερ- 

ἀθηλαι8 τποῦο 1Ώ16}1}151 ροβϑαπέ νεῦρα Ὑ], δι. ᾿Επειδὴ 
ἀφίκοντο, κατεσκευάζοντο τὸ στρατύπεδον. 1... 15. Στάσεις ἦν 

ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐκπίπτοντες τὰς 

πόλεις ἔκτιζον (οἸα να 8 1185 Ὁλ)065, ατιὰ5 ᾿η46 πονίταια Ἔχ δὶ ἐς 

ἐ1850). ΤΥ, “6. Παντί τε τρόπῳ ἑκάτεροι ἐτεχνῶντο, οἵ μὲν 
ἐςπέμπεειν (ϑΡΙΠΙδοιουίαπι) τ ἃ σιτία πλα}15 4] ἄθπι ξθποναῖίπ 
ΔΙ πιθηΐα ΘΟ ΘΗΠΟΥΥῚ, ΒΟΡΙΡΊΟΥ ἰδύπθ οορ!ίανὶε ἐδ 1ἰἷς 

οἰθοναηι θη Ρθυ8.. 4186 δπίθα σου θηνογαία βαπὲ, Οο- 
οἰ αἴθ ααΐάδηι Ἰεάϊξ, δε σαθίθυιιηι πα Δ] ΘΠ 5 ΑΥ11-- 
ΟἸ]ὰ8 ὙΙ, 12. ΜΝεωστὶ ἀπὸ νόσου μεγύλης καὶ πολέμου βροχύ 
τι λελωφήκαμεν, ὥςτε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ηὐξῆσϑαι. 

πὰ Ηδογοίθβ. ρ, 55. Βεβκ. 1Π, χά. Βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἱ- 
κιῶν τῷ κεράμῳ. ϑ΄γΜ ΠΕ ἴπ Ἰορο ΠῚ, 4. αὐτϊοα]ας ἀδδϑὲ, φαὶ 
Τανδ8 ϑαἸϊαν ΕΥ̓, 48, ΘΙρη ποδὶ δηΐπὶ ἐΐδ ἐοσιδ, φιαα 

ἤονέε αὐδγαπέ. ϑεαιιαηίαν ἰοοΐ, ἴῃ ἀπ 5 ἀρ ΪοὉ 118 σΕνδ 

ἀθαπάανθ νἹάθίων, ὙΠ, γό. Μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφογον 
τοῦτο τῷ “Ἑλληνικῷ στρατεύματι ἐγένετο. ϑο[ιοΠ αϑῖ65: Οὐκ 
ἀπιϑάνως περιαιροῦσι τὸ ὥρϑρον ἐκ τοῦ, τῷ ᾿Ελληνικῷ σίρα- 

τεύματι ἐγένετο, ὡς οὐδενὸς "Ελληνικοῦ στρατεύματος ἐν τοσαύ- 

τῇ μεταβολῇ γεγονότος. Ὑ1Π, “5. ὍΟ τε Θρασύβουλος ὃ τοῦ 
«Ἵύκου καὶ Θράσυλλος, ἡ ΠΟΠΊΘη ΡΥΟΡεΙ απ ἀρροδβίιϊο- 
ΠῚ ΔἸ ΒΔ θΘ 5 ρ]ΘΡ απ 4116 ἃν το] οαγϑαὶ, Ναχίηια 

ΨΕΙῸ 86 ΠΕ ΘΡῸΒ δ ἐστι 18 (δ Τα τ δ ρτια 41108 βου] ρου 8, 

αἂΐ ἀρ ἃ ΧΟΠορβομίθηι, νἱ 4. Τη4. σγιίαοσί. δα ΟΥτορ.) ἴἴὰ 

Θοοθαϊ, αὐ, 4 δ ΘΠ ΠῚ δἰτ5 ν 8 δ᾽, παπὰ [0116 βϑῃ δία, 

Ι, 4ιθ6, ᾿Αϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ξξήποντα 
ἐπὶ Σάμου, ταῖς μὲν ἔκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο. ΑἹ], 
32. «ἥΔϊ δὲ τριήρεις τῶν Συρακουσίων ἅμα καὶ ἀπὸ ξυνϑήμοατος 
πέντε μὲν καὶ τριώόκοντα ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπέπλεον', αἱ δὲ 
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πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἔ» τοῦ ἐλάσδονος. ΥΠΙ|, 59. Πλέουσαν - 

οὖν αἵ νῆες ἀπὸ Μαλέας πελάγιαι Ἡήλῳ προςέβαλον, καὶ περι- 

τυχόντες ναυσὶ δέκα ᾿ϑηναίων, τὼς τρεῖς λαμβάνουσι κενάς. ' 

ΝΙδὶ Βαᾶθὸ οαπὶ ΑΡΥΘΒΟΠΪο ἐπ θυ ρυθίουῖδ ἐα9 ἐγαδ, (αδ 

ἐγαπέ νασμαθ. Ἐκίανα ἈΡ1. δα δοϊϊ να, σϑηϊῖναβ. οἱ αἰϊα, 

4π86 Δθθοῖν: νῖπ ᾿δἴγενιῖ , δ δίῃ νο απιθροϑία 5 ΐ, 

1 δὰ δἰαθ δι 5ϊαηἑντσα Τπἰθγάα τη γορϑι αὐ σα! αν 
ἘΠαπονάϊάε5. Χαμ ρΙα ποι} } δαρροαϊανα ροϊοϑὶ Νίδι- 
ἰμῖαθ ρ. 885. Αὐάς Πρὸς τὸ μάχιμον αὐτῶν τὸ ὁπλιτικόν ΥἹ, 
“5... 4ιοα ἴδηι θη ΡῈΡ ΔΡΡΌΒΙ Ομ, ἜΧΡΠ σαν ροΐεϑὶ. ὙΠ|, 

900. ᾿Ες αὐτὸν τὸν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένος τὸν ἕτερον πύρ- 
γον. ὙΠ|, δά. ᾽Ες τἄλλα τὰ ὑπήκοα χωρία. Ἐίδηι ργαε-- 

Ροδιέδοηθ5 ααθάδπι ΠΟΙ Π Πα πατι 101 δα πππΐτιτ. ἈὈῚ νὰ}-- 

ξ8Υ15 5ΘΡΠ1Ὸ 5018 ΠΟΙΠΊΪ ΠΤ ΘΆΒΙ 115. 1}}1 βοϊοί, 1, 9. Τῷ 

ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν εὐψύχῳ, νἱνία! ἃ πΟΡ 5, 1. 6. ποβινϑιπεῖ, 
τῇ ἡμετέρᾳ. (ἃ προϑυμία ἀπὸ τῶν ναυτῶν ὙΠ, το., οἵ- 

χτου ἀπ᾽ αὐτῶν ἀξιώτεροί ἐσμεν. Οἴιᾶδ Ομ μῖδ,, 81 ρν ἘΟἸ ρί θη 
ΟΠ Ἰβϑ 1} οοριίαϊαν, Δρραγοὶ οἰϊδπι Ρ6Ὶ Θ᾽ Πρϑῖ. ΘΧρ ΙΟα ΡΣ 

Ῥοββ6. ΠῚ, 57. ᾿Απιστοῦντες τῇ ἐξ αὐτῶν ξυνέσει, 5ἷ δ 

βουρέμτα βϑηιηα.., ΠΘηπ6 τῇ ἑαυτῶν Ἰερεπάπμη. ΕΡ, 4:. 

“Ζοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ᾿ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖσι᾿ ἂν εἴδη καὶ 
μετὰ χαρέτων μάλιστ ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶμα αὔταρκες παρέχε- 
σϑαι. 964 ἰδὲ παρ᾿ ἡμῶν ἴοτία5815 να]οὶ ὡρμά πος. ὕινα- 
46 ΘΧΡΙΠ ΘΒ γσϑῖϊο δἰίαια Κ΄, 116., Εἴ τις βούλεται παρὰ 
σφῶν ᾿“4ϑηναίους ληΐζεσϑαι, Ἰηϊνὶ ροίεϑ8ῖ. 

Αἀ ρ]εοπαβιαμι Ἰπ εσνογα πὶ ψΟΟΑ]ΟΛ τα ποἢ 411- 
ἄδπὶ Ῥίαμθ ρενίϊπθὶ, 864 ἰδηιθη οι 60 οΟΠμδθρεὶ ρογὶ- 

ΡἠΓαβὲβ 5θὰ οἱγοιηηδογρέϊο; απὸ Ῥγαθῖθυ ποὶοβ φαοβάδπι 
5115 ΔΥΓΟῸΪ δὲ σομ ΠοΟἰ 65 ΟΡ} ΠΟΙ ΠΏΣ, αἱ τῆς 

ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι, αποά πο ἴδιαι Ῥυο τη ξυμφορῷ απ, 
Ῥοίμ8 ῬγῸ τῇ ἀποβάσῃ ξυμφορᾷ ΠΠ, ὅγ, ροϑίίιπι εϑί, τϑβ-- 
ξονροπάα Ῥο ἰϑϑισαα) σνόσμα ααδοάδθμ αι ΠΗ ἶνο ναὶ 
Ῥανιοίρίο ἱπποία. Παραγίγνεσϑαι. 1, 55, ᾿Ολίγοι οἷς 
ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ ληψό- 
μενον παραχίγνονται. Περιγίγνεσθϑαι. 11, 89. Περιγίγνεται 
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ἡμῖν τοῖς μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προχάμνειν. ΟΘΠΆΡΙΟΧ γίγν ἐ- 

σϑαι Π|, 68., ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο. Ἐἶναι. Π1,. 68..ὄ Ἐΐ 

τι --- ἀγαϑὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδρακότες εἰσίν, ατιιχα, Βα ρΡ8. ἴπ 

δ θὰ ῬΓΌΓΒΙΒ σοη θη ἰεσαίαν πεποιήκαμεν ΤΠ, δά. πεπόν- 

ϑασιν ο. 6. τη. ΠῚ, 97. ΜΒεβοηϑηπότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ 

Αἰγίτιον. Ι, θγ. ἽΟτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν καὶ ἀδικοῖεν 

τὴν Πελοπόννησον. ἣν, ᾿Ηγγέλϑη αὐτοῖς, ὅτι τεϑνηκύτες 

εἶεν. ΤΠ, ́ ω. ἮΝ γὰρ Περικλέους γνώμη πρότερον νενίκυῖα (ἰδὲ 

μος ναϊεῖ, ογωΐ Ῥογίοἶϊβ δεπέεμέϊα, χμαθ ργὲμβ οδίίπμε-- 

ταὶ). 1, 138... Ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως 

ἰσγὺν δηλώσας καὶ --- ἄξιος ϑαυμάσαι. 1ΠΠ,. 2. “Α μεταπεμπό- 

μενον σαν (φια πα πα 7 ἤοο συανῖι5 δϑὶ απ 8Π| 5: ΠΊΡΊ ΕΣ μετε- 

σπέμποντο», φυϊϊμιϑᾷ αεἰσοϊιοπεϊίς. οοομραΐξξ οὐ αμε). 1, 58. Εἰ 

τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν. (ΟΕ. Μαΐι. αν, ὅν. Ρ. διά. 

Μα11ὰ πογασα Αμρ]σο βουπομθ ρ΄δηθ ἱπιϊξανὶ Πσθὶ, πυμ- 

βαίνειν εἰ Ξυμφέρεσϑαι, Ῥίεγατηατθ 8818 Ὁ] Του 1} 086-- 

ἄαστα ποῖϊο βίππαὶ ᾿ἱπαιοαίαν, ΠῚ, 8. Εἴ τι τοιουτότροπον ξυν- 

ἔβη γενέσϑαι, Ι, 5. ΠΠαϑηματὰ ὀννηνέμθῃ γενέσϑαι ἐν αὐτῷ 

(τῷ Πελυποννησιακῷ πολέμῳ), οἷα οὐχ ἕτερον ἐν ἴσῳ χρόνῳ" 

οὐ ἰαιδῃ δἰΐϊατ 8116 μα, ὑὉ 1,1. ἜἜ τεκμηρίων, ὧν ἐπὶ 

μακρύτατον σκοποῦντι «οιστεῦσαί βου ξυμβαίνει, Υ,, γ8. ἔυν- 

ἐβη», τὸν ἅγιν, ὡς σϑενο τὸ εὐώνυμον ομῶνα πονοῦν, παραγ- 

γεῖλαι παντὺ τῷ ατρατεύματι χωρῆσαι. ἐπὶ τὸ νικώμενον, οἰ 118 

δορί δι Ἔ 

Ὁ) ῬΙδομΑσπιιβ ρᾶτιΐδ νοΟΘΡΌΪ]Οτιτι. 

ὅδθρθ νϑῦὸ πὸ ἰοία νοοαΡα]α, 564 ἰδηΐιπι Ρᾶγ5 80-- 

ταῦτα γοάαπααὶ, [ἴα αἰ ποίϊο Θὰ, 4π86 τπούπηι, δομα 1ο-- 

πϑῖ εἷς, ἀοποίαι, οἵ νοοαραϊαπι δοοαναίϊι5. ἀθἤηϊ, οορὶ- 

τανὶ ποη ἀερθδῦ, 868 οἱ Ἰαὐϊαδ Ῥδίθας Βα θα απ δα 511. ΕΥ̓͂, 

17. Τοὺς λύυγου μακροτέρους οὐ μηκυνοῦμεν, 1. 6. πουνήσομεν. 

11, δ. ᾿Ναύσταϑμον (τϑοθρίδοι απ) πλοίων καὶ ἀγορᾶς. 

“γοτελεῖς φύρου ἵ, 19. οἱ 5αθρίι8. Προλοχέξειν ἐνέδραις Ι, 

8ι. Νοππα!]ὰ ἐχθπιρ]α, 4αδηηιιαπι 0) ὉΒΊ}18 ΥΈΡΒ., 880 τ 
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ρΡεάιανε εἰΐατι ροιεβὶ Βαπθν, ῬἘ]]0]. Ρ. 218. Ηαὰς δείδην 
βου μτθὶ, δὶ ἴῃ ΨΈΓΠΟ ΟΠ ΡΥ ΔΘΒΟΒΙΠΠΟΏ 6 ΟΟΠΊροβιίο ρν86-- 
Ῥοϑῖιο 1114 ν ̓ πὶ 8θ 8}. ἀτηε1. ΠΧ ρα Ὠλε α δα ρροα!-- 

ἰδ Βαπεγαβ ΔἸ πθν. 6 φαϊρὰ5 ἰδηΐϊααι. οου ον ἃ πολ τ 118 

ΘΡΡΟΠΔΙΠ115. ἀνά ἴπι ἀναδιδάσκειν , 52. Η1, 97. ΟΕ ΘΚ. 

τα ΝΠ, 86., ἀναπείϑειν ἵ, τάο.. ἀντιπολέμιος Π1, 90. ᾿ζπό 

ἴῃ ἀποχρῆσϑαι 1, 6δ, ΥἹ, 1γ. ὙΙΠ, 42). Διά ἴῃ διαμαρτά- 

γεν 11, 44. (βἰταρὶοχ δοίθμι βδθηϑι ΠῚ, 9ο8.). ᾿Εν ἴῃ νν. 

οὐκ ἐνδώσομεν οὐδενὶ πρύφασιν κακῶ γενέσϑαι 11. 87. ᾿Επί τὰ 

ἐπιδιώκειν 11, 79... ἐπικαταβαίνειν ΕΥ̓, χ1. Κατά ἴῃ καταπρο- 

δοῦναν 1Π, 65. ΓΝ, 10.. καταδεῖν ΙΝ, 57... καταδιώπεια , 

4... καϑορᾷν αἰϊίϑᾳιι6. Περέ ἴῃ περίλοιπος 1, γά. Πρό ἴπ 

σρολισεῖν 10. εἰ ΠΠ, ὃ7. «Ζὺύν ἴῃ ξυνοικέζειν 1], 95., 4ιδη-- 

«πᾶν πος Ῥονίῃς ᾿πἰθυργοίαϊ αν ὦ οοΐομῖβ μμεἰίψιθ σοαοιῖς 

οοπαδ, ξυνδιασώζειν ΤΥ, 62, αἰ. δάθρα νϑῖοὸ εἰΐϊϑιη 1ἢ ἢΪ5 

σου ρΟβ 18 ν Θυ}}18 ρΙ Ομ βηλαὰ Τα δ δια, Ὁ] ΠᾺ] 115 δῖ, 

Αἴφοο, 14 δἰίαμα. αἰϊὰ δαπί, 486 ρει δάδρθοὶαῃ τϑάμη- 
ἄδνο. νἱἀδηίαν,, 866 ἰϑπιθπ Φοη θαι Θε 1 πινὲ ΘΧΡΙΙΟΔΙ10-- 

ἩΘη.. 810 Π, 55. Οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι ἀγαϑὸν 

δρᾶσαι τὴν πόλιν, κεκώλυται Βαπονῖι5 ν 66 τομῇ ρθομ 5η1 
ΞΡΘΟΙΘΠῚ 1) δέ Ἔν ΔΏΘΒΟΟΓΟ; 8] κατὰ πενίαν ῬΓῸ πένης μὲν ὦν 

Ροβιξαμῃ οορ δα ηιὰ5. ῬΊΔΠ8 ὩΘΟθϑϑαγί τη δἰ ἰατη λόγῳ ἴῃ ν 6}-- 
μ15 Οσα λόγῳ εἶπον ἕκαστοι 1, 22... ΡῚ ποθὴ (6 115, 4.86 
φαροῦηαπα πη0600. 566] 4τι88 1118118. ΟΥΑΙΟΠΙ 8. ἀἸοΐα βαηΐ, 

αρίϊαν, δία τὰ ἔργα τῶν πραχϑέντων, ᾿Ε ΒΙαἰδαοιθα., ορ- 
Ρομπιιῃΐῃ}", 

6 ειδοκιίαδξο, 

566 Ρ] ΒΟ 851Π0 51Π11}15,. τι οἰ ΓΟυΙ ΠΊΒουρεϊο, “Ππδ 11 811- 
Ῥγαᾷ σον ΘΕ Ρ 11 56 1118, 18. νεγροϑίξαδ, ᾿απαθ αὐ νοῦς 

βυιπῖ ἢΠπιδι αἰ Ἰομθὴ ν 6] ΧΡ] σϑ ]Ο 6 ΠῚ ἔθ 6 ΔΙ 4αϊ σοηΐεν, 

Ἐὰ νϑῦὸ 4 Δ η]Π81 ΠΟΤ Ῥ]ΔΠ6 6118 ἰοοὶ δϑί. 401] συϑΠ ΠΊ8-- 

1065. 564 4ἰ ὙΠοίουῖσοβ ρυαθοορία οχαιηηαΐϊ, ἰαπηοῖ ΠΟ 
βϑίδιιπν. σοί δῆ ἃ νἹάεθαίτν, τιν, 4π86 γον ταίεια 
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ΤΕΥ ΙαῚ5 δε που ἶ8., 4πι86 ν ]ρῸ Πΐμι18 αἴ 6 Ῥδἴθγθ εχ 8.1: 

γηδίαν,, Παϊθὰ8. αὐἱρυδάδιη Ἱποϊμάδηϊ, ᾿ἰο βίδιϊπη οπλμῖα 

φομρυΘμ πα δηίαν. ὙοΒοβ ἰδεῖ Ἰρίταν Θχθαιρ 8 μᾶ60 δαηΐ. 

1Π|, 86. ᾽Ε» τοῦ ἀφωονοῦς ὁρμήσας ὥςτε μὴ ἰδεῖν ἐκείνους. Ἱ, χ5. 

᾿Εχδήμους στρατείας ἄπο τῆς ἑαυτῶν, 5ὶ βογὶρίιτα ραπυΐπᾶ. 

νἱά. ποῦ. 1, 188. Βασιλέως προςήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς, 

γιδὲ 101 φυδοήδη οορσηδίοσα ] σθηθνα αἰβίπρι ραϊα5. 1], 

16. ᾿Εν τοῖς ἀγροῖς --- πανοικησίᾳ γενόμενοί τε καὶ οἰχήσαντες, 

γιῖϑὶ 101 γενόμενοι εδὲ παξΐ. 1Π|, 11. ᾿Ὑποχειρίους ἔχοντες τοὺς 

πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον εἰκότως 

ἔμελλον οἴσειν, καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἶκον τοῦ ἡμετέρου ἔτε 

εἰόνου ἀντισουμένου. 111, 61. ᾿Εποιήσαντο --- ἅμα οὐδὲ ἡτιασμέ- 

νῶν πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. 1, 1. 

Θουκυδίδης ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

᾿Αϑηναίων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ὉΔῚ νὰ, ποὶ. 11, 48, 

Τὰς αἰτίας, ἅςτινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναν δύ- 

ψαμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν, 418 νΘυθα δ8θρε αυϊάοπι, 86 

ἐειβίγα,, ἰδηϊδναηΐ νἱσὶ ἀοοὶϊ.., Μαχίμηθ τῃ ἔοθ θρῖθυ8 86 

γΘ 60 βσύανία8 ἱποι]οαπ δ πὶ [818 νερθοϑὶϊαθ σερθυϊζασ, Υ, 

άγ. Τρύπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν. 

ΟἿ ο. 45. εὐ 1δὴ ποῖ. Ἐναααθηΐξί5 εἰϊαπι δα θι δοηἰεπιὶα 

"δ, 56 π|0} δῆγιηαπάο εἰ βϑιιοὶ περαπᾶο σομ γαΡ απ 816 ]-- 

δολίαν. ὟΠ, 44. Μέγιστον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἔβλαψε καὶ ὄ 

παιωνισμός. 49. “Οτι τάχιστα καὶ μὴ μέλλειν ἐξανίστασϑαι. ὃ. 

Πλεῖστος φύβος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων. 1Π, 43, Εὖ ποιῆ- 

σαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ ἐξαποτήσαντα. ΑἹ, ὃ7. Οὐκ ἄκλητοι, 

παρακληϑέντες δέ. ΟἿ, ΠΙ, 65. Υ, 86. ἃ]. Ὑ4]οΚοη. δὰ Η6- 

γοδοῖ. Ῥ. 206. “82. Ταϊδ οἰΐαπι τινὲς οὐ πολλοί ὙΙ, οά. 

Τυμπι φαθιηιδαπιοάανη Ἠομλδυιι8 Δα ὰ6 ροείαθ Ραυίθμι οοῦ- 

Ῥογὶ8. 4ὰ8 414 ἀρὶϊαι, ποπιΐηδν βοϊθηὶ, ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν, 

“ποσὶ νίσσεσϑαι, ἰἰὰ Τπαογ αἰ 468. ποπ αυϊάεπι βαβάθηι, 864 

δον δ᾽ῖα φυαεάδπι 46 αϊέ, καϑορᾶσϑαι τῇ ὄψει ΠῚ, 102. (υΝὶ 

ταιαθῃ, δἰϊδπιδὶ ον ΡΟΣ 8 ταϑρηϊἐ 6 πὶ, οουΐθ πο ΜῈ] 

ἴὰπὶ οοηδρίοὶ ροϊαϊθ86, Πα αὐαϊταπηοπέπ μι ἀθποίανα Ρο- 

1651) τὴν πόλιν περιλιμνάξων ἄπορον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος στρα- 
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φεύειν ΠΠ, 102, ῬτΡΟρΙὰ5 οδἰΐατη δὰ Ηοπηθυὶ βου πεῖ δο- 
'οΘἀξ, 81 ρυοποπηηῖθα8 ΧΡ] σα μα  οαιϑα Βα Ὀἰϊοϊ απ πο-- 

χηΐηᾶ ργορυῖα, ἀα φαλ 8 11Π| ἀϊοία δαηΐ. 1, 144. “Ὅταν 
κἀκεῖνοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι, μὴ σφίσι τοῖς “1απεδαιμο- 

γίοις ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσϑαι. ΤΥ, κχέ, Οὐδ᾽ ἂν, σφῶν πει- 

φασαμένους αὐτοὺρ τῶν “απεδαιμονίων, δοκεῖν ἧσσον --- εὔνους 

ἐν σφίσι γενέσϑαι. ΟΕ, Υ, 65. ὙΠῚ, 46. ΨΠΠ, 44. Οἱ δὲ 

χρήματα μὲν ἐξέλεξαν ἐς δύο καὶ τριόκοντα τάλαντα οἵ Πελοπον- 
νήσιοι παρὰ τῶν “Ροδίων. , 4. Καὶ οἵ μὲν ὄχοντο φέρον- 

τες, οὖς ἀπέστειλε, τὰ γράμματα. Αἀά. 110 61], ῬἈ1|011. Εν 2. 

ΡΟ τι5. Ἐϊυβάρηι σϑμθυῖβ ἐκ τοῦ "άργους αὐτόϑεν Υ, 43. 

ΟΕ Π, 25. ϑοβιδεῖ, αὐ ΤΠ θοον. ΧΧΥ͂, 170. οἱ δα Ποηξδιμι 
Ῥ. ὅ71. 

Ῥογεπομὲ τη] τα οχ Ηἰ5 δὰ ὁροχδροϑὶμ, ἀπάτα ἀϊοτηὶ, 

4086 εἰΐαι 8118 Ὠγ1}}118 πο 18 ἃ Τα ον ἀϊ46 πϑινραῖμπν, εἴ 

Ἰηΐθγ πὰ ΤΥ 8118 ΟῚ ΕἸ Πρ5ὶ γ6ὲ σοηϊαπσίίαι", τὲ ἴῃ Ἰοοῖὶσ 
οδρ. Χ, Ρ. 155., νε] νἱάθιαν οονὶθ οομϊαπρὶ, οἱ απ γέρ 
ἀεβιάθγαῖατν 11, 60. ὙἹ, 11., 46 αὰὰ τὸ νἱάθε ποὸ5 δὰ Χεπορῃ. 
Ὄγτορ. 1, 6, 19. ᾿Αἴϊα ΞΑΒΕΧΟΡΟΘΕΩΒ ΘΘΙΉΡΪἃ, ὌΠΥ Ὁ" 
Κατεφαίνετο πάντα αὐτόϑεν, ὥρτε οὐκ ἂν ἔλαϑεν οὐτόϑεν ὅρ- 
μώμενος ὁ Κλέων τῷ στρατῷ" ὅπερ προβεϑεχετο ποιήσειν αὐτὸν, 
ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν, ὑπεριδύντα σφῶν τὸ πλῆϑος, τῇ παρούσῃ 

στρατιᾷ ἀναβήσεσϑαι, ἃ} 6]]1ρ5ὶ δἰ Ρ]δοπάβιμο μἰμλῖ8 τθοθ- 
οεὐππΐ, 4αδπ 486 ῃΐο οομἐΘμρ] θη αν. 

Τίδαιθ ουαἸΕ} Π|Ὲ15 ἰδ} ΟΠΊ 6 πὶ ΠΟ ]ΟΟΙΙΠΊ, ΠΙΠΘ ΠῚ Ρα- 
ΥἾτον αἴαπ!θ 68, 4186 ΡΥ118 46 ῬδΡΕ]Ρι15 ογδἰϊοη 8 ἀἸοίδ᾽ βυιμῖ, 
Τα, Γιεοίον θΈπονο]ε αἴαεθ αἰ ΠρῈπ8, σεοογδιί5 [(6Ὸ Ργο- 
Ῥοδίξα 6888, τἱ νιον δἐγαοΐνα8 ἃ ΤΠθπονα 46 τιοι}- 
Ῥϑίαϑβ (σγτατητηδίϊοαθ απ πὶ πηϊνευϑαα ἰὰτη τᾶ χα Οταθ- 
ΟὯΘ. σοπϑθη ρα 1π|6]]Π]σϑυεη8. Πίδαπθ ἤοὴ 4] 'θπα μἷο δυὶξ 
4αδαβίῖίο, δὴ 1π ΠοΟ βογὶρίογθ σϑρογίδπίωσ ψοοα ρα] ον μτὰ 
ψῈ6] οοπϑοοίαἰίοποβ σοὶ δἰΐδιη δἰ ση  βοαίοπ 68, 4π86 ΡΕΡορυῖ- 
ἢδ6 ᾿ἰπριιαθ Ἰπάο]θι σθέθγαπί. ΠΟ ἰδυθῃ ἀρραγεὶ οδαία 
ὙΘυβα μα θ5565 Ω6, απο Ρ]ατίατη Πρ τ ΑΓ μ σΟΠ.]η6 
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οϑἴ, τι} 8 ΓΟΡΥ ἢ} ῬαΐθΠ.115, αἴθ ακ πδο 1 άτιτὰ ἰο-- 
4.6 η 1 ἀδιπὶ τἐδρείαπιδ; απ ἰδθη 8 0116 ῬΟΡΪΙ ἃ 5. 
1πνΊο6πὶ βθρᾶραῖϊ 56 ΒΟ 5ΠῚ 5.12} 11 ΘΏΠΕἢ}18 511}1}1 τη0-- 

4ο Ἔχοοΐεσα ροϊπθγῖτιέ, (π86 απ ΠΟῊ "88.185 ΤΕρυ ἰατθηΐ 
αυϊάατα ΡΓΙΟΡΙ. [ΘΙ ΡΟΥ γα γἰνὶ ἀοοἰ!, ααὶ ἃ ἱπθοϊορὶβ βἰδὶ 
γι ΡΟΠΙ ρᾶ581 διιηἴ,) 60 5486 ἀδηγεηξαα δαπὲ ῬΓΟΡ 6581» αὖ 

ἴῃ Αἰοο ῬΘΡΙΟ]15. 8ΟνῚ βου ρίονθ ἰοοπιομεβ αχ ἔθῦταθο 

ΒΘΡΊΟΤΘ. ἀΘϑιαπηρία8 ᾿πνΘηἾ588 8101 νἱἀουθηΐαν, τιὶ βοι]οϑὶ 

Τα 8618 τι6 πῖσ φυϊάθπι 5118 ΠοπῸ5 ἀθθββεῖ. Οποά 5] ργὸ 

Ἠιῖ8 θ᾽ ΘΟ 8. ποι 115. 41108. ΟΥΙΘ ἢ ἐ18 ΡΟΡΌΪο5, “αἰ υιβοῦτῃ 

Οὐσϑεοῖβ σου ΠΘΡΟΙα τ [Π10, ΠΟΠΊΠ ΠΏ 886}, ΤῈ8. οουΐθ δἰ το 

ταοάο ἐδἔθπαϊ ροβϑαῖ, Νὰπι ἐκ πόγαμ ᾿πσαα μδὰ ἀπθὶδ 
π ΟΠ 1}18 1π (ἀγα θοδηη γα 8] σα ἢΐ, φπαηαίϑην ΠΟ ἴδ πὶ Π18-- 

ἴανδ βοΐ θϑὲ. δὲ 48 ἰἰὰ γθοθρία βιπέ, οαϊη ναθοα 

Τησῦα οἵο Τὰ σοα! πϑουαμΐ., πὲ 481 δα Πα 16 1 860}}} φαδνὶὶ 

ἃ. ΟἿι. βουιρίοτε ᾿πάαρσοῖ, ργοϊθοίο ὀρευδπ ρεγάαί, ϑεὰ 

ἨεΡναθουα!η,, 4ΌΟΥΕΠῚ π6 ΠΟΠΊ6 ἢ απ θηι ἔα πο ἔππὸ δὰ-- 
αἰνογδηΐ ραν πη τὐαθοὶ, ἔθ] ]οἸοΓ 8 111 ΠΟΡ15., 81 4818 ἴπ- 

᾿σαδηι 1πηἸϑίι αι οὐδ ΓΗπον ἀϊἄθπι, τὶ Βαπθυτβ ᾿πα]οᾶ-- 

νἱΐ, ππηο 58Π86 ψ6}15 ὨᾺ Δ 1) ἃ ῬάαΪο 5πὸ δα] Αἰἰοι 
βουρίογοπι (ἰοἰδία πη 6886, ΝΟθ ἰαπθ Ὧ6 510 4π] 6} 

Ἦδ6ο οομηηδηΐα ]ΐοα!ς ρἴαπα 81}0η}10 Ῥναθίθυ "8, 564] 58}- 

ἔθη 8] οὐ δουπ πη Ἔχ ΘΙ ΌΪ8. οοπδιογϑπάδ δι ηΐ, ΟἸΟΤΊΠΩΙ 
Ῥίανηα., 4π86 δα τιϑαστι ῬΥΔΕρΟβι 18. ἐν δρθοΐαηϊ, πὶ 

ααται ἀἸοἰϊαν ἐν τούτῳ ΡΥῸ τότε, ἐν ἀλλήλοις στασιάσαντες, ἔν 

χερσὶ διεφϑάρησαν (ΤΥ, 57.}), 58115 Ῥεουϑρίοιϑ δὲ δἰία πᾶ 

ποία: 4]ἴα.. ᾽ἂἢ αατι γάρ ἯΙ, 55. ρτὸ ἀλλά Ἰεσὶ ρου θθίαν, 

φΊ ΠἸο1}6. Ἰη 61] δοΐα ϑαμΐ. - Ῥαθϊο πηδίουθ. Ψ ΟΡ 51} {{π|α|]1-- 

τἶ8. δρθοίθπι ἐν θ6ι τιδι15 ΠΟ ΠΗ Π11ΠῈ 88 Ῥϑἴα ας νΌΤ πα ΡΡῸ ΡΓῸ- 
ΒΟΥ  πἶ18. ἄἀθ 40. Θχροβίτιμι σὰρ. ΧΙ. 4) 0), δὲ Ἰοοὶ, 
40.819 6δὲ Π|, 4. ᾿Εςπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, ὃ ἦν τοῦ τεί- 

χους, καὶ αἱ πλησίον ϑύραι ἀνεωγμέναι ἔτυχον αὐτοῦ (4πῖθιι5 

νου Ὀ]5 πὸπ Ρδηδ αἸβδί μη] ΠῚ, 29. ᾿Επιπεσόντες διδασκα.- 

λείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόϑι, καὶ ἄρτι ἔτυχον οὗ παῖ- 

δὲς ἐςεληλυϑότες. Ααα. Ὠπκ, δά ὙΠῈ, σ8.). θυ ροβίθ- 
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γἷουῖ τηοᾶο Ηογηθγηβ Ἰοχυΐ 8ο]εὶ (νἱ4, δθγτ, αα ΨΊρ. Ὁ. 

708.), δἰφα αἰντααθδ Ἰοαη θη γαῖϊο᾽ 6χ ῬυΘ ΡΠ δἰαπα 11|- 

σ δ η}} ρορα]οσ απ αοίαΐθ, οὐἱ ρίαπο σοπδϑθηΐδηθα θϑὲ, ἐγ δ 155: 

1 ἀβαι6 δα Αἰίοοσ βου!ρίοσεβ. Ὑἱὰ. Ἠεϊμα. δἰ Ρ]αι. ΗΠρΡΡ. 
τη8]. δ. 22. 

Τβαπ6 ῬΕΥΕΡΥ Π18 αἰ δι ητι15856 δία τι6 οἰ η ΠδΟ ΟΣ ρ8τ- 

(6. αἱ 4αστῃ δοΐοθοα ουζίανὶ», Ραν 11 ΒΡ ΠΟ ἶ5 ΟρΘΡα μ᾿ 
ἀεά 986 ΤΒαογ ἀϊάει., ἴὰγΓ6 Ῥοβϑαμητ5 οομίθπθγα. 

ΟΡ. ΧΥ͂ΤΙ. Ὡς ρΡυχίξαϊθ δειιηοπὶβ ΤΠ 1415, 4αδῖθπυϑ 

2) ἴῃ βειγαῖ8 ρτορσιθεδίιθιιβ ἀ:δ]οοῖι Ατίλοδθ. οοσηῖ- 

ἴυτ. Οὐμπβιθδγδηῖετ ὮΟΟ ΟΑΡΙΐ6 δίπραϊδθ ᾿Ιέθσαθ, 

'ϑοοθηῖμδ, Βρ᾽σιταβ, οτᾶβεβ, Βιἰδῖιβ, Δροβίτορβυβ, 

ν ἐφελκυστικόν, γοσαθυ]οταπι γε6] οοπίαποίίομεδβ ψαὶ 
ἀϊδιαποϊΐομ 8. 

ΔΑ ραχαΐθι βθυιηο δ γ6Γ1Ὸ δἰατα μου πιθὲ, αἰ, δὶ 
α4π8 ᾿ἰηρὰδ Ρ᾽αγοβ παθϑὲ οΟἸα!θοῖοβ, βουὶρίου [πὶ 68, α4αδπὶ 

εἰ σεηάδηι ρυίαντ (ἀ6 4ὰα 6 θοίο 6 1ρ88 ρα. ἀἸοοτ ἃ) ρον- 
ταδηθαῖ. ἴδηι πον 1465 Δἰξίσαμ αἰ! δοῦπι βδοιίῃ5 δϑβῖν 

οἱ φαυσ ΠθΣα5 ἀπ86, Ἠ181 ἰγ658, το ρϑυαπίαν δὲ δδίαίεβ εἰ 

ἕουιηδθ, ἴρβ8ε. νϑίεγθηιν αἰαἰθοία τη ἀδασραὶ. Ὑἱά. Πίομ. ἡ 

Ἠδ]ῖο. Ρ. 454. Ἀΐατοα]]. ὅδ. 582. Οϊα5 4υ]6πὶ νοῖθυῖβ Αὐπ 
ἰϊοιθ αἰ] 6 οἱ! ορ τ πντιι ΘΧΘΠΊΡΙΑΙ ουπι Ἰπἀϊοαὶ 'ρ886 ΠὨίοην- 

δἰιι5. Ὁ. 779. 8566. 41 Θὰ ἴδ ΠΊ6 1 Ὡρια βἰ ΠρΊ]ο5. βου]ρίογοβ 

ἀἰεναῖ, δὲ ρνυϑείοσθα ᾿πνδηϊϑηίιν 4086 1Π|8π| ΤΠιιοΥ ἀ1ἰ5 
Ἰαιάομα ᾿αθεΐαοίαγθ δ]ἰαοΐθ ραΐεῖ, τϑηιὶ Ῥϑυΐϊο δοουγα 5 
σοπίθιηρ θην, Ῥγαθιθυτη οητ8 νΘΡῸ 68 οπιηΐδ, 4086 
ἀπο οανθηΐ, αἴαθθ 6 Μαδιαν] ΠΡτὸ ποιἀεβίμηο 46 ἠϊα.- 

16ο118 88{15. ἀἶβοὶ ροβϑιπε, οαΐὰ5 οἔΐϑηι ογἀϊπθπι, ἀαδηΐιπε 

ΠΕΡῚ ροϊοϑῖ, (μδπι ἱπίθυπσῃ 1116 ΠῚ 118 οϑὲ ρον πυ θαἰμ5) 58-- 
ΘΗ, Γ, 

Δίογαβ Ἰρῖταν δὲ ρυϊπιαμπ τ 46 πὶ οοηϑογαντέθδ εἰ 506 -- 
οἴαπιι8, ΤΠ πον 4θ5 σοηβίαπίον. μόλις ΠΟῊ μύγις ΒΟΥ ρ5818556 
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νι εῖαν. ΠΙυὰ σετὶθ 1, 69. σι. Π, 56. 45, το2, 1Π: “5. 

οὕ. ΑΥ̓͂. ,56, 42. Υ̓́Σ, ὅγ. ὟΠῚ, 86, 1π ομηῖθα8 δχϑβίαϊ οἱ 

οοἄϊοῖθι8 οἱ δαἀϊομὶθ8, αἰαῖ 1, τῷ. 1, ὁ. ὙΠ, 44,, 

᾿πϑὶ γα]ρο μόγις ΙΘριαν, 8} οριϊηλῖ5. 1 γ]5 βαρρεαϊίαίαν. 

Νεαὰθ ἴαπιθα ἰᾶπι οοηϑίδη8 δϑὲ 1 Π᾿Ρ18. ᾿μα1τ8 γοσαθα]ὶ 

βϑουὶρίαγα» 4πᾶπὶ 6Χ 4115. Ἰοοῖβ 90 ]]Π|ρ88. Νᾷπι ἴῃ μόγις 
οοπδοιιαπὶ. ᾿ἰθγὶ ὙΠΙ1, 40. (Ὁ] νἱά, 4556.) ὙΠΙ, 27. 
54, 95. Ἰηΐεν Ογδιηπηδίϊοοβ Π 118 νοοΐβ βου! ρέτιτθ ΠῸΠ 

οομνοηϊ. ὙΠοη.. Μ. Ρ. 610. 8᾽σῃι ποδί 8. αἰ βου ΠἸ 6 ἢ 

οἰαΐαϊ ᾿πῖον μόγις οἱ μόλις, απο νϑηιιπὶ δδί. ΟΘυθρον 8 

(ον. Ρ. 65. 46 Αἰεϊοῖβ. βουιῖ, τὸ μόλις μόγις ἐκφέρουσι. 
Ομ δὸ ἔδοϊξ βομοϊδϑία [ποία ηϊ, αεπι ἰαπάαν!ς Πα ΚΘΩΡ. 

᾿ φᾷ ὙΠΟ. Μ, 1]. 1,., εἴ ργοθαγαμί ποὺ, :π]υγῖα, αἰ νἱ- 

Δεῖαν, Βεαμποκίυ8 Δα, δὰ ΑὐἹβίορ!. ΤΠΘβπιορμου, Ρ. 447., 

εἴ, φαδιηνβ Π18 518 ἀπ δηΐου, Ῥογδοπαβ δα ασῖρ. ῬΠποεπ. 

Ῥ.. 519. Οοπίναναπι ἰγϑα! 1,δοαρθηαβ Ρ. 71.5, 4ἱ ᾽άττι- 

κῶς ἀεὶ διὰ τοῦ ἃ 5οΥδ᾽ οομίοπα!ξ, Θοπβθπ θη θ5 ΤΠυοΥ- 

α1615. 1015. ΟἿ, δίαγΖ. 16 χ1ο. ΧΘπορΠομί. 5. ἢ. ν, ήαβ86 

δὰ Τμυς, 1, 12. Ἠδμλβίογμτ8. δα Γπιοίδῃ, 1. Ρ..86. --- Οὐ- 

ϑείς (Μδιει, Ρ. 2.) 18 Ἔχ θη, ΟἹ) 68 Π]6]10115 ποΐδε πη 611-- 
ὕγαπδο ΥἹΙ, δο. 66., φυοα ἴαιπμθα ἰπ ἰοὺ δ] ουιηι ἸοοΟΓΊην. 
ἀἰββθαβα [ΟΠ] τπὶ ντἀδίαγ. [π Χοπορμοη 5 ΠΡ ν15. 586- 
Ρὶμ8 δχϑίαϊ. γιὰ, 418ρΡ. ἀε ἀϊαϊδοῖο ΧΘΠορΡἢ. --οἷνε Γίγνεσϑαι 

εἰ Γίνεσϑαν γ68 Πιᾶ οὶ ἀμ 18.. Νάηι γίνεσϑαν Πα ΓΑΤῸ ἱπ 
ΟΡ ἰμ118 ΠΡ Ρ15 τορουΐαγ, αὐ 1, 15. ἰον. 16, 55. ὙΠ|Ι, ὃ6,, 

εὐ 5ᾶ606 ἴῃ ὍΠῸ ἰΐθγονθ χη που 8 διιοίου αι 15 σοῦ 06, ππᾶ-- 

πίπιε αν. 564 4101 οδδπι νυἱραίαια γένομαν ΒΡΕΥ πα πΐ ρΓᾶθ- 

δἰ ἰϑϑῖ}} οΟα 1668, αἱ ζ, 2. 86. ΟΥ̓ Εανν. ἰθοῖ, ἀἴβογερ. ἴπ 

Δαάϊίαμη., ΌΙ Ρ] ασίπγοϑ ᾿ην Θ 168 ἸΟ 608, ᾿π 4αϊθι8 ΠΥ] οοη-- 

βἰδοῖον βου θαηΐ γίγνομαι, ΠΟῊ 116 1π| ν]ΟΙβ8ῖπι. [δα ΠΠπὰ 
. ἌΡΙ46 τθρομθηάαπη) νἹἀ δίων. --- Γναμφϑῆναι (ΜΝ. ᾿. 5.) οοπ- 

χὰ σοὐϊοῦτα ἤδαηι οἱ 8 ΠΟΥ ΠῚ δΟΓῚΡ ΟΤΙ ΠΊΟΙΘΙῚ 
δἀοηάσπι οὐνανὶ δ αβ86 1], 8588. Οἵ. ἤσγπι. δὰ ϑορῇ. 

Αἴδο, ν. 1010. -- Πελοπόννησος (Ν. Ρ. 4.) εἰ 51 }}}}1ἃ ρδι 

ἀΌΡΙΕΧ ν βουῖθὶ εἴα ἱαρεμὶ Εἴγια. Μ. Ὁ. 659. ν. 48. 
50:0]. 
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501101, ῬΆΠ οϑῖν, Ια Δαΐι5 ἃ Θοπαςῖ, αὐ Ογθρογ. οτ, Ρ. δα. 

εἰ Πυκ. «δα ΤΙ, ὅ2. Αἰϊΐϑηιθη Πελοπόνησος ῬΕῈΥ Ἐπάν 

ἔεγρε ὩΡΙ,6 ἐχθροὶ ρυδϑβϑίδ ἢ ἐἸ8δῖπιι5 οὐ δα (485. (ποῖ. δα 
1, 1.) θδαθιπδ δου ιθθηαὶ γαῖῖο Ρ8851Π1| 6χ 8}115 ΠΌΥῚ5 ἐπὸ- 
ἰαϊτο ἘΠΕ ΤΣ τος 9. 10. 19. χ5. 68. ἸτΣ ΕΠ Τ, 28..51: 
56., ἜΣ ἈΦ “5. 56,1 εχ Ὁ. 1, 1. οἱ “8:; εχ πὶ. 1, 62. εἴ 
586 06 6Χχ Β. Ὁ. 1, ὃ9. [ὴ υόνησος [Π|, 832. ΡΙοτΙ 416 ΟΥπ68 

1Πργὶ σοπϑρίγαηί. Εἰχ 4αῖθι8 βογὶριαγαπι ρεν ἀμρίοκ ν 
ἙΒΌΟΥ 16 βουϊογθιῃ ἐπάϊσατηιι8, ξύν ΞΘΠΠρΡΟΡ ἃ ΤΠυοΥ- 

ἀϊ66 βουρίατα νειν, Οὐοαοῖ σύν ἀφοῖθα ἴδε ἴῃ ναΐσα- 
ΤΊ 8. ΘΧΘΠΙρ δ. θ15. (ἃ απ θ1ι8. ἴα πιθ Ρ] ΡΠ] 16 ῬᾶΓ8 60-- 

ἀϊοιιτα. ἰθϑθηι 1) οἱ βαθρὶαβ ἰπ ππὸ αἰΐθγον ἰθγο βερνὰ- 

ἴπηι δϑὲ (ηαὶ Ἰοοΐ ἴῃ Εδενασῖπθ Ἰθοιϊοπῖβ. αἰ βου θραπῖβ 90}11-- 
δεπίαυ), μαθο ἱποοηϑίαηξα ΠΡΥ ΔΓ ΟΓ τ εϑῖ, ποι βοιϊρίο- 

Υ]5. ΤοβιΠΟ1115 ἔποαπὶ δὲ 51686 ἃ αι τἰαγῖο οἱ ϑίανΖίο 
Ῥ- 91. ΡΓοΪδίῖθ δά ἀθ ῬΒΟΙΙ [μεχίοοη οατὰ ϑυϊάα οοῃβοηπ 

615. --- Νοὴ φλαῦρος (ΜΝ. ρ. 61.), 4φποα Αἰοατα ἀϊοπηΐ, 

βεἀ φαῦλος ἀϑαγραὺ ἩΠπογάϊ65 ΠῚ, 57. ΥἹ, 4ι. 31. 4]. -- 

ῬΣ ἴπ ϑαρσεῖν εἰ 5 }Π1}08Ὲ5 ἘΠ πον ἀ1α] ράσο. Ησο δοΐτα 
ϑαρσεῖν ἐχοίΔ! 1, 56. 8:. Π, 65. Εἷ5, 4αδησύατα βδιμαὶ, αἱ 
οἰΐατα 1Υ, 58., θοπὶ οοαΐοθβ ργαθθθηὶ ϑαῤῥεῖν ΠΠ, 15. γο. ΠΙ, 
8), ΙΥ̓. τι. 26. 84. γά. δ6. ΥἹΙ, 65. ὙΠΠ, δι. 4]. Θαῤῥεῖν 

σαϊρο Ἰορίταν 1, δο. ΤΥ, 1ο8. τερον. (ον. Ρ. 155. τῷ σ 

ἀντὶ τοῦ ο χρῶνται (οἵ᾽ Αττικοί), τὸ ϑαῤδῥαλέον ϑαρσαλέον λέγον- ν 

τες, καὶ τὸ ἄῤῥεν ἄρσεν, καὶ τὸ Τυῤῥηνὸς Τυρσηνός. ΑΠΠΟΥ 

ααϊάδιι Μοενβ Διὶ. - Θάῤῥος, ᾿Αττικῶς " ϑάρσος, ᾿Ελληνικὼς, 

ΘΕ ΓΒομι. Μ. Ρ. 454. Θαῤῥῶ᾽ 4ττικοὶ, οὐ ϑαρσῶ, καὶ ϑάῤῥος 

οὐ ϑάρσος, καὶ ϑαῤῥύνω οὐ ϑαρσύνω. ' 

8:6 Αἰοϊϑίαθ μαπὸ ΤΘΡΌΪΑΠΙ 6 βθυϊουῖθιι8 ΑἰΕ1618 βογῖ τὶ 
Ῥίον θ58 ἀπχίββε νἱἀδπίην, Ομ πηι ααΐονα επΐτα αἰ! θοίο 
᾿ΓΗαονάϊάθμι δἰζθγαπι ἔογτηδπ ρυδθίι 886. ἰπ 48. οο]]} ἶσα, 
4ποα ἔεγα ἀθίααθ ἴῃ οἰπβ Θοα]ο 5 ϑογιρίππι εϑὶ ϑαρσύνω. 

ΟΕ, 9. [Υ̓, 115. 156. οἱ ΘΚ. αὐ Υ, 4. Αἀα. ϑαρσαλέος 

Ἡ, 5.11. δι. Π|, οὔ, τὰ μα]565 οἰϊαπι ἄρσεσι Π|, 45.. 1ἰοοξ 
Τλωογώ, [. Θ 
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γϑρΌρσηδη 8 ΜΙ οον 46. δὲ ΤΠπουπᾶ. 4π|ο8 νἹ. 5, Ἡ. ον ϑι- 

416 Τυρσηνοί ΤΥ, 100.; οἵ. ΤΝ,, “4., ΝΠ, δ5. ὅγ. Ουοά 

αα ποθ (πευβοηθβὶ εἰ πηδὶ » Ἡπυογαϊάου ποαπα Χεῤῥόνη- 

σος Πρ46 Χερδόνησος, 8εἃ Χερόνησος,. δὶ ̓ ροπηροϑ το ξεσγτεε, 

ἀἰχίθθο νἱἀεγεῖασ, 1ἰὰ οονίθ 1, χα. Ῥγο νυἷρ, Χεῤῥονήσου 

ἐχϑίαὶ ἴῃ Αὔρ. οἱ (855. Εδηῃάοχα ἔογηδηι (858. ργδθρεῖ 

ἸΥ, 45. εἰ 45., ἴῃ. αφπόγαπι ἰοσου απ δἰΐεσο οαπὶ 60 Θ0Π- 

βεμες Ἐς ΟΕ, οἰἴδια ΕΥ̓, 42. ΝΗΠ, 99. Χερσόνησος ὙΠ, 62. 
ὉΔῚ Ἐρρ. οἱ οοὐά, ἀερνν. Χεῤῥόνησος. Ηοο γα]ρο Ἰορίτατ 
ὙΠΗ, το3., 584 (455. Δυρ. Χερσ., τὑξ βου θιϊασ εἰΐαμι τοά, 

-- Σμικρός (46 πὸ διαγΖίι5 Ρ. 5394. αἰκι 1) ποῖ δἀπαϊε{ἰπιι8 
ἴπ ΤΒαογάϊαε., Νδμι εἰα8 νϑϑιϊρία θ8. ἰαπέππι οχϑιδηὶ ΤΥ, 
χ5..,. ὍὈ] Ος. εἰ συ. μειρύς, δἰ ΝΠ, σϑν αθὶ Ο. μικρός, ἴὰ 
αἰΓΟΘ 6 ΩΝ Ροβί οὔ. --- ΣΣ υδϊαὰε ρομῖαγ.; παῖ ἴον- 

πᾶ ΡῈ τὸ πυβηπαμῃ [π᾿ ΟἸΠΙΡ5. Εν 18 τϑρθυϊίαν, 86 Χ168 

ἴεγσα (1, 55. 77. 1Ψ, 64. γῶ. ὙΠ, 11. 54.) 1 ῥ᾽ αν π}18 οἵ 
ορεἰμπηῖ8, δ απαπίο βαθρία8 ἴῃ ππὸ Δ]ίορονο ἀεργαναίο. ὙἹὰ. 

Ἑδτν. δουρί. ἀΐθοναρ. ἴὰ Αἀάϊέαπι, ἘΣ χοϊριαηΐαν ἰαπίαμα 
ψοσαθ]α Ργϑεῖον Αἰἰϊοαπι ἀϊα]εοΐατα Ῥίαπθ πὸπ πιϑιἰδῖδ, 
4.416 εϑὲ ἄττα ἱ, 115, Π, τοῦ. ---- Νοιηϊηά ρσγορτία τη 

τ 6} 5 ΡῈ ὉΠΏΠ δ, 4 πδπὶ ΡῈ: ἄσρ!εχ ἀραὰ νοίεγεβ Αἰ- 

ἐἰοοβ δορι απίαγ. Οἔ, ΒοΘΌΚΗ. Ῥγαθῖ, δά. 4 αἸαϊὸδ. ϑιτηο. 
ϑοοιαῖ. Ρ. ΧΧΧΥ͂. 4. οἱ Βαϊ. Οτ, πιαΐ. δ. 21. ποῖ. 9. 
Τια Κρισαῖος 86 πιρεῦ Ἔχ θθηξ χαϑιοτεβ Τ᾿ που 1615 ΠΡ τὶ, 
τηθ. οἰθεσχηααθ οἰϊδτα ἴθ να]ραῖα Ἔχει ρ]ανῦῖα. τϑοθρίαπι 
εδι. (Ε, ΠῚ, 60. 85. 86. 95. οὅ. 1, γ6, Κρισσαῖος ΡΙὀγατα- 
΄16 ἴῃ ἀδρυᾶνϑὶ8 οοᾶα, βου  Ιτπγ δὲ 1 να]ρο. δα. 1, 107. 

ἘΠ4πὶ “άρισα 80. 6 ἀ 7. ἡᾶγη ἀἰα. (455..ὄ Ρα!]. Π|, 22. οἵ 

οὕτ Ηἶ5 (655. ΕΥ͂, γδ.» ᾿ 4αθηαθδγη: ἄυρ!εχ σ σ ΤὈΡῚ ἐπϑηΐῃν 

ὙΠΙ|, τοῦ, Ῥυρῖοκ ὅσ 8εγνϑίαν ἴῃ "άννισξα ΠΠ, 18. (161) 

εἱ ΠῚ, “8... ἴῃ "άρνισσα ΤΥ, 158... ἴῃ Βόλισσος ὙΠ1Π, 54. 

(οπίνα ᾿“Ζλικαρνασός τεοῖο Ἀερ. ὙΗΙ, 45. εἰ (489. 1, τοῦ, 
Πα ᾿Ιασός ὟΠΙ. “8. νἱἅ, ποῖ., ᾿Ζηλυσός ὙΠΠ, 44, ν]α, ποῖ. 

Εδπι ᾿Ερεσός ΠῚ, 100, ἜΝ ϑ8ΘΡὶϊι9, πρὶ ᾿Εφεσσός ἰδπι- 

, 
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ἴα} [ἢ ΘΟΥΤρ 8 ΠΡ Υ18, δα α08 ΠΙ, 18, 55. «οοεα! ΒΡ, 
(δεα Βριλησσός Π, 25.) Βεμίᾳπθ ἴῃ πομιϊηΐθὰ5 ἴῃ οὖσα 1}-- 
θγὶ ἢποίπαμε, αὐτή ροίίονεβ. σαϊάθπν Οἰνοῦσαι, Σιδοῦσα, 

᾿Δργινοῦσαι ΥῊΙ, 24. το}., 866 πεδαμα: δὲ δἰϊα ποπιίηβ 

Ρεν ἀπρίεχ σ βουϊδαπὶ ὙΠῚ, 26. 48..5:1. 42. 

Ζοεαῖο8. (Μ΄. Ρ.- 12.) ᾿Εϑέλειν ποοϊδξηδμς Ἰοοὶς βου δὶς 
ἴα τὼ ὙΠαογααθ (0 1, 40. 6ι. 65, 11, δά, 89. ΠῚ, 58. 
ΕΥ̓͂, τ5..22. Υ, 82. δέ. εἰς.), ϑέλειν ΔΙ! δ Ε65. Ἰῃ ἀυοδῦς 
ψῈ] υἸρὼ5 ἀοργανδὶῖθ ΠΡ 9 αι" ἘΝῚ 10, 15.), ταν ϑϑῖπιε δὲ 

ΤΊΔ ΧΙ Π]6 Ροϑὲ Ἰομσα μα ΨΟΟΔ] 6 πὶ ἢ ἴῃ μή, ἼΘΙ πίρὰς ΤΟ, 

Υ, 55. γ2.. νεῖ δεγίθ οριϊτῖ8 ΑΙ, 91.) ΠΡΥ 15, 4αδηηη αὶ 

Ὧ6 ἴῃ ἢοο αυϊά θη 58.185 6δὲ οου βίης. (Νϑην ἵ, 27. δἐϊα ἢ 

Ῥοβὶ μή 1π οἸπη]ρὺ8 ΠΡΙ5 Ἰορίϊαν ἐθέλειν, εἰ οοίνά ΥἹ, 
54. ροϑὶ εἶ, αἴψαθ δ4θο Υ1]|, 1δ. ροϑβῖ δίκας, ἘΠῚ πὰ] 18 ὃγβ8-- 
815 Ἰοσαπι παρϑῖν δὺ πὶ 4188, αἱ 1, οδ, εἴ βϑθρίαβ, ἰξϑέ- 

λειν᾿ ΤΠ ΘΗ, ἔθη 8 11 ΟἸΩΠΙΡΙ.8 Π10}15, 51 ὙΠ, πδι 6 χο 

ΟἿΡΙΤτι5 στ., βου ρίαγα ϑέλευν Ὀοηϑο οἴ ταν, σαϑδ εὐπιοήδαα, 

τεϊϊοῖεπάα νἀ θίατ.) -α θὲ ἐλάα υἱά; ὈυΚ, Δα ΥἹ, 99. εἐ 

ῬΕΙ͂ 4161 6ἰ118 ποία φογτιρί ταν Ὗγ 8485. 86. ὙΠ], δι. Αἰεί 

δαΐομι δὴ ἀεί ἀἰκουιὶ ΤᾺ πον ἀ1 465, δαὶ απα ν᾿ ἀδίυν. Ναία 

ΜΑτοοΙ 9 4αϊάεμπι αἰεί οἱ {γι θεῖε. (,, Ὡς ἐπιπλεῖστον δὲ 

ἀρῆται τῇ ἀρχαίᾳ ᾿Ατϑίδι [τῇ παλαιᾷ], ὅταν τὴν δίῳφϑογγον τὴν 

αν ἀντὶ τοῦ ἃ γράφῃ, αἰεὶ λέγων“); απο τᾳ σα] σα 18. Π| τ]. 

ΠῚ, 6ά. 82. 9οά. ΥΙ, “7. οἱ ἴῃ φυ θα Δ 7 8}15. 10615, αἰάτπια 
1η. Ατ'ὶ δὲ (ν, ΥἹ, 86. 88. εἰ βδθρί δ᾽ γθρεγίζαν, Μ δ οτος 

ἴατπδα ΠΡτὶ Ρ] Θυ 4116 ΒΕ ΠΡ Ὶ ἀξέ ἐπθμξμ, πἰδὶ ποῦ (458. 
ἴῃ. ἀπρῖο Ἰοοο ΠῚ, 8ι. δἰ ίθγαπι βογρίααπὶ Βορρθαϊίας. 
ψοΓαπΙ δχοριθπ 8 Ηΐο Ῥα].. 1 τ 5. συδη Πηδ 1015 πλδ"- 

σπδο δποϊουιαἰϊ8 σοάαχ, 4π| Θομϑδ Πἴν εἰς ποίαν, αὐ ΤΣ 

11. 1ν8.. 921.. 22. ἄρ. σο. 55. 07. 165. 18.142. 11." -- Ὑ 
ἴῃ 4 ἸΓΔΏΒΙΕ 1 ἴῃ χαλινδεῖσϑαι, 4 οα γα]ροῸ ᾿Ἀδοϊϊοιιαι, ρρε}- 

Ἰαϊατῆ (Ν. Ρ. 205.) μΒαθεὲ Τμαου 65 11, 52., πϑααδ 306Γ- 
τὲ, πὶ νἱἀθίαν, Χϑηορἤοη. (Ογτορ 1, 4. δ... “δ᾽ οι θη 

ΒΡ, ᾿κυλ.). -α Παιωνίζειν (ΝΜ, ρΡ. 14.) ορεϊμηϊ Πργὶ φο!οπε " 

ΜΠ 
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δχμίθεσα Ὑιά, 1, δο. 1Π, 81. ΤΥ, οθ., αἴαπο 114 οἴἴϑης 

παιωνισμός ὟΠΙ, 44. Ι͂ρδιιπὶ 81} 5ἰδη νι παιάν ὨυκΚοτὰ9 

δὰ ἵ, δο. περαὶ παιών αἰοὶ ; ααοά ἰάταεη αὐ γαίϊομθ οαγοῖ, 

[ἴα π δὰ χαϊάθηῃ οσηδβιτηδίαν, Ἐς χϑίαι δηὶπι Πδ6Ὸ ἔογπιδ 

ἴπ (489. ὙΠ, γ8. οἱ ἴπ Χεπορποιβ ρυδϑϑίδη 881 πι15. 1101 ]5 

ΟΥτορ. ὟἼ,, α,. 25, --- ᾽Ες Ῥύὸο εἰς ἔδθ βθιηρει' 41 χῖ586 

νἰάοίον ΤἼπογάϊ4ο68, Νά ααδηαπδπι εἰς ΔΙ] ΟΥ168.1651-- 

τὰν ἴπι συ] σαι15. δαἰἰομῖρυ8, 101 ἴδηπθη Ρ]θυισπαιθ ορίϊπιὶ 

Πρτὶ ἧς ϑουῖθαπί, Ἀανίὰβ ἴῃ Ἠϊ5 1ρ818, Ῥϑαϊο βδέρι 5. τὶ 

Ὅμο να] ἀποθαϑ ΠΡ εῖϑ ΒΕΟΌΘΙ γ6] (δ γ}}} οὐ ἄϊη18, ες. (6 τ.) 

εἰς τορευϊτατ. Ὑι46 πᾶθὸ οπιπῖα ΟΠ] θοίδ ἱπ Ἐδν' Ταρῖὴ δ α[5- 

ογοραπίῖβ βουρίαναθ διά ᾿πηργοθαὈ}}6 ἴϑπηθι 6Σ 685 

ἄομι, ροβὶ νόσοι] ἴῃ. Ἐς ἀοοιποπίϊα δὲ βἰ μα φυδεάδμα 

εἰς ὨΘᾺ Ρίδιθ, βρυθίπῃ. 6586. Ἐοσγίαβ8815 δἰΐδπὶ Ἔχοϊρίεμα 9Ρ 

ΒΟ, ΒΩ ΡΑΓᾺΠΙ βαανοπῖ γ θὰ ΤῈΣ ἔπεις δογηρόδβιία, ἀπ 4πῖ- 

Ῥ5, 81 νοσδῆβ ὑγενὶβ βεααῖταν", εἰς 586 ρ6 τι ϑῖαν 18 ἰτπ 

νῆν. ᾿Επειςέρχεται ΤΙ, 38. ᾿Ἐπειρενεγκάμενον ΠῚ, 55. ᾽Επεις- 

ἔπλεον ΝΙ, ἃ... ᾿Επειξαγωγή ὟΠΙ, 94. Απῖθ. οΘομδοηϑηἴεια 

δαΐοια ἔπες, αἱ ἐπεῤρβαίνοντες ΤΥ͂, 1ά., 2 ἐπεςβάλητε ΠῚ, 15. 

ἐπεςπλευσούμενοι ΤΥ, τῦ. Ἰορίταν. -- δ ἀπίοπι εἰς, 118 οἰϊδπν 

εἵνεκα αντιαν! ΤΠαογα]465. ὩἩῬΠοταδ5. Ναρ. : Καὶ ἕνεκα καὶ 

εἵνεκα, Πλάτων, “Ἕημοσϑένης, καὶ ἄλλον" (αἱ Χοπορίιοπ, “νᾶ, 

Τηά, δα Ογτορ.) Θουκυδίδης δὲ ἀεὶ ἕνεκα. Οὐοά 51 δὰ εἵνεκα 

γϑίεγεὶ να]ν, ποοὺ πυϑαπᾶπα ἴῃ ΤΉ που ἀἰ46 Ἰερὶ σθοΐθ πτο- 

ποὶ, εἷ πια]θ ρίαν Αὐὶ Ἐ, ὅ, ἐἵνεκα. Ἐπίατα οὔνεκα 1, 56. 
6 Ἰἰριῖ5 οουίσοπάαμα,. 868 αποᾶ ὙἹΙ, 2. ίᾳαθ ἴῃ ορέϊπιῖ8 

Ηθυὶβ οἰΐατα 1, 68,, τ αἰ φαοίϊεβ ἴῃ Χεπορμοηίθ, τϑρουὰν 

ἴὰν ἕνεκεν, πεφηδαμπδιη Βργονοσῃ. Ῥμανον. Ῥ. 267. ἽΕνεκα 

καὶ ἕνεκεν ᾿Αττικοὶ γράφουσι. -- Ὑετρυτα κλείω (Νί, Ρ. 15.) 

ἴπ Τπυογάϊάθ ἀρίᾳαθ ρογ ἢ δου θεπάπιτα. ῬΒοίίαϑ ᾿. 124.: 

Ἀλῇσαι (Ἰϊὰ τϑροπθ ρτὸ κληΐσαι) οἱ ἀρχαῖοι λέγουσιν, οὐ κλεῖς 
σαι" οὕτω καὶ οἵ τραγικοὶ καὶ Θουκυδίδης. ἴῃ οὐ οπίθιι8 ααϊ-- 

ἄθπι νΌ]Ρο ἔθγθ ΒΟ Ρ Θ᾽ ξἰ αν θηϊειι". μὴ ῃ ΒΡ θηὶ ΡΙατί- 

᾿ς ππΐᾳ ἴῃ Ἰοοῖϑ ἡ μων ἮΡυ1, Ὠἶδί͵ απο ἰπιον απ Ὁ ; 8 βου ὶ-- 



π. ΡΒ ΕΠ ΟΟΥΤΙΟΝΕῈ ΤΗΠΟΥΙΡΙ5. διὅ 

Ρίαμα ομ ἐαπὶ, [118 455. Αυσ. Ῥ8]. Ἀθρ., ρὶθγυπαπα 
ΟἸΏ6 8, ἴο 116 10 δχοερίο, θχβιρεηὶ ἔχλῃον ὙΠ], 50.» 
ἀπεκλήοντο ὙἼΙ, 42., κλήσειν ΤΥ͂, 8. 11, 56., ἀποκλήσειν 
ΥἹ, 64., ξυνέκλῃσαν ἍἼΙ, 67... ξυγκλήσαντες (ᾳυοα οἰΐδιη 

το ιογαπι ᾿θΡΌστιπι Ρ] οείπ6 μα 6 πῇ) ΤΥ, 55., ἀποκλῇσαι 
ὙΠ], τοά., πλῇσις Π|, οά. ὙΠ, γο, (01 ν! ἃ. ποΐ.), ἀπόκπλῃ: 
σις ΤΥ, ὅὃ5., ΥἹ, 99. ὙΠ, 6ο., ξύγκλῃσις Ὺ, 71.» ξυγκλῃ- 
σϑέν Ὑ, γ2., ἀποχεκλῃμένος Υ, 54. Υ, θο., πο ΥΠΙ, 
95. Ῥγδεθεὶ οογὶθ ὅσ., δἰχαθ , γ. ἰαΐθε ἴῃ Αὐρ. εὖ ῬαΪ. 

βογρίαγα χεκλειμένος. (Οὐοα ἀρ 8]108 5ουὶρίογεϑ δὲ ᾿ρ8 1 
ῬιοΡανὶ ροίεδῖ, ὙΠοπι. Μδρ. Ρ. 621. Οὐ μόνον κέκλεισμαι, 

ἀλλὰ κοὶ κέσλειμαι ἄνευ τοῦ σ.) ΑἸΙΒῚ σοτίο ἀπὰ8 δ] ἕογ να οο-' 
ἄοχ ἢ βδυρρεθιίαι, αἱ Βθρ. εἰ στ. ξυνέκλῃε Υ, 6ά., 1 οτη 
εἰ ΟἹ. χλῃστός ΝΠ, 58. ; ἰΐα Ρα]. Π, 17.; Ἰάδῃι ἔκλῃσε ΤΠ, 4... 
φαταχλήεσθαι ΤΥ, 57. ἅπὰ σαχῃ Ο. περικλήσειαν Π, 90., τιπᾶ 

οατππ ὅτ. οἱ Η. ἄηλῃστος 11, 95. εἴ πα σπϊ Η, ἀποκλῃόμε- 

ψοι ΠῚ, γδ. οἱ περικλῃόμενοι ΠΠ4, 100. ϑαρογδιηῖ κατεκλείσϑη- 
σαν ἴ, 117.» Ὁ] 4]. κατεκλίσϑησαν, κατέκλεισε 1, 100.; ἀπυ- 
κἰειομένους ΥΙ, 54., 486 ν 6] ἴην 118 Πἰργ 5 σου σεῦ δ βιιπΐ. 

Αἀά. 5. οὶ]. Ρᾳ]. δά 1Υ͂, 8, --- Ῥῖὸ ον τϑϑϊϊ ὰθηάδαμπι ὁ ἴπ 

νοῦ. Συράκουσαι. Νὰχμπα Συρακόσιοι οὐῃδίδηϊει δου! 1} Ομ 18, 
εἰ (889. πὰρ. Ῥᾳ]. Υ, 4., (55. Αἄὔτὰρ. ΚΙ, δ8ο, 6. ο. ὅϑι 91... 
(889. ὙΠ, 4.,,ὄ ὉὈῚ δηποίαι 4ὶ σοάϊσθυι σοΟΒ ΌΠἴ: 54 ἴα 6 

ἐὰ ἔεσθ ρίας οβὲ Συρακούσσιοι“" (11 ΥΙ, οά- 96. 97. εἰ 
586 }09 ἰπ ΡᾺ].) νε] Συρακόσιοι, ““ Απρ. ὙΠ], 6:., Ῥαὶ. ΥΠΙ|, 

γ 8. ΟΥ̓ ΟΙραν 5. ἔογπηα Συράκουσαι πι6 ΑΙ1οἰ8 αὐΐα οι Ῥίαἰο- 
τἷ8 οὐ Χεπορμομ 8 δοΐαία τιϑιαΐα ἔϊδ, αὐ ταοημὶ δα ἀ14-- 

Ἰορασα, ααὶ Ἰεσίξαν τπΐον Ρ]αἰοιϊςοβ, Εἰ Υ χίδι ΟΔΡ. 1- “ 

Βοροκη. δὰ ΡῬιμα, ΟἸγαρ, ὟΙ, 6. 
«Αςοοπέμθ. Οτερογίαϑ ον πιμἰ8 οἵ 111 στδηιπιδίϊοὶ 

ΔὉ Αἰἰϊοὶβ νοϊθγίθιιβ ἑτοῖμος, ὁμοῖος, ἐρῆμος 5οΥρ απ 6886 
ἀϊοσπι. Ὑ. Ταΐογρττ. Οστερογ. ρ. 12. 20. 644. εἰ ΠῈΚ. Δα ὙΠ], 
92. 8ε4 ἴῃ Τππογάϊαε μαΐὰ8 Τουυπδθ νεϑι σία νἱχ αΐπ- 
ηυΐς5 δχϑίδηϊ, οἱ 1, 54., ἈΠὶ φάσμα ναῖρο ἰϑραῖατ' ὅμοιοι, 

« (458. οεἱ Αὔρξ. δποίδίαχ εἰ ὁμοῖον, ἴ, 86..) δὶ Ιάεχα 1 



34 ΙΓ ΠΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ, 
Ῥᾳ]!., ΠΙ,,;66..,. 101] ὅμοῖα τ΄. Ομ ΠΙΡ118 ΘΠ ΠΟΠΙΡῚΙ8 τθρε- 
Ἰὰς . ΝῊΠ, 92.9. ἘΠῚ ἑτοῖμος Ῥνδδρθηὲὶ νεἰξ. εὐ, δ'εὰ ὅμοϊος 

μαθὲβ 1. 77. 82. ὃ6δ. 91. χάρο. ἢ]. 45. ῥά. γ2. 4]... ἕτοιμος 1, 
τ φρο, 3145. Π, 5..10. 86..11, 85: γ",.38...}., ἔρημος 1, 85. 
ἀρ τς γε δ Ἀ}} -- Ἐίϑη τροπαῖον 80} 10] ΒΘΙΏΡΟ δρυΐ 

ἸΠ πον ἀδμι πο ἴα σογξα μι δϑὲ. τὰὶ ΟΣ δι] Ππ|68 οἷ" θᾶ, τᾶ 

ἃ ΠυΚειὸ δα 1, 80. ἀἰδραίαϊα 5απί, (ΟΕ, 5080]. ΡΒ]. δὰ 
Ϊ, 68.) Νάχμα τρόπαιον Ἔχ θετὶ ῬΑ], 1,. 80. δ4. 65, νοδ. 
οὶ ἀΡῚν18 ἔερθ ΡῈ ΟἸμΠ68 ΠΡΓΡῸΒ8 “ΚΝ (ἀξ γπομϊὶ 15 4] ο0-- 
ἀϊοθιῃ οομἐμ}}). Οδ58. εὐ πρὶ 1, 65.. ΝΠ, οὗ. τοθ., ατ. 

Ι.-ὅο. δά, τοῦδ, ΠΙ, 91. 102. [Υ΄, 44. 56. 67. οἱ 5Ξδθρίαϑ, 
Μο:4. Υ, 8. Ὁ. 1,80. τι: ὙΠ|; 25. 42., Ατ. (ἢν: Π. 82.; 
Ῥδη: 5θΙΏ ΡΟ", δία. δίϊϑηη. ΑἸ} .4}1}8. ἴῃ Ἰοοῖ8. Ὑεγαμία-- 

γα θη 4 πὶ τη χἑπι8 ΘΟΘἸ ΟΕ ΠῚ ΠΏ Π 6.15 δία 6 1 115. ορί!-- 
τὴῖ πργὶ ρ] θυ βαι ἴῃ Ἰοοῖ8 τροπαῖον πεδαίαν, πδης βουὶρία- 
ΤᾺΠῚ ΟἸ1 ΡΤ ΑΥ Πα ΠΟΟΙΊΙπΠῚ ΡΥ ΘΟΘρ 8 ΘΟ 86 Π θη δι) 86 681 
Ρίαοοι. Ἴυπν ΕἸἰγμμο]. Μ, Ρ. 477.. ὁ. ἵπ ΡΘ 6βι νυ] βου ΠΟ ΠΘ. 
ἘΡ 46. ἴσος 50: 101 ἀὰθεῖ. ΟἿ, ϑομδθῖ, δά ὄτορου. Θοσ. 

Ρ: ὅ02. ἴδηι 1Ώ ΤΗυον αἰ αὶο δα! ΠΟ} 1015 τάδε συμ οι. 

ἶσος 1, ὅο0. , ἌΡῚ. ἴαταθῃ ΑἸά. ἐχμῖθεὶ ἴσος, 1, 45. ν ὍὌΝΙ ἴπ 

ΑἸα. ρδυῖον ἰηνεμῖεβ ἴσος, Π, 44.», 81 Δ] ογαπι ἔογυχδιμ, 
βουγϑυαηὶ (888. εἰ Αυρ., 61 Π|, 66. 8564 μδεὸ οοχτΊβοιιάα 
51, 4αὰπὶ ἴσος Θχδίεϊ 1, 71. 78. 91. 121, 182. Π, ὥσε 

ΠῚ. 9. 41. Ἰηοονίαμη δϑὶ δαΐθιῃ Ἰυαίοαπ ὦ ἀδ δοοδηΐι ὁοη-- 

ΤΠ ΠΟἰνὶ ρϑδϑῖνὶ εἴ τ] 6 6} ψΕΥ ΟΣ ΌΠΙ ΪΏ μὲ ἀε αὰοὸ ἰμπΐτα 
αἰϊσείῃν. ᾿ ἐκ ἀν οὖν 

6 δρίγιξδη 5 ἸοΥῦν δϑῖ 52} ἀϊοατητιδ, Ὠἶδὶ 4αοα ἀνύτειν 
εἰΐαγη 15 ὙΠ ογ 1419 (Π], γῆ. 70.)»ν τὰ ἴῃ Χεοπορμοηιίδ, 
10 18 δου 1} ΡῈΓ ΒΡ ̓  ΓΙ τυ τὴ Ἰοπ 6 ΠῚ. οοηίγα Οταπιπιδίϊοο-: 

ΤΌ ψαίεγ απ ργδεοορία. Οἷ δὰ Χεμορι. ΟΥτορ. , 6. 5. 

Ο'α8ε8. Οὔγϑβϑεοβ πεδὸ δχϑίδη! ΧΙ ρ]8 δριιὰ ΤΠ που - 
ἀϊάεπι. “4α«. Τἄλλα 5Δθρίβδι τα, αὐ 1, 59. 155, ΠΙ, . ΠΗ, 

10. ὙΠ, 50. αἱ. (Νϑαιδ ἰδηθθη βθηιρου ἴα ΘΟμ ΓΙ ΏΓ, 

5ε4 τὰ ἄλλα διρροθϊίαμὶ ᾿θγὶ 1Π|, 28, ΤΥ, 58. ὙΠ. 45. 
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47. 100.» 4υδηηααια Ρ᾽ ΘΓ ΠΠ 18 ΠΟῚ ΟἸΠ1Π68, 1ἰὰ αν, 51 ἴπ- 
σεμέθια δοῦαπι ἰοσΟν 1, ἴῃ 4αΪθι.8. οομπϑίαπίοι νοὶ οονὶθ 

ἀπ ομπηΐθιιβ πη 6] 10 Ὁ18 ποΐδα σοι θὰ8 τἄλλα βου αν, πὰ- 

ΤΩΘΥ ΠῚ ΘΟΙΏΡΒΙΨΘΥΪ8, ΒΟΥ Ρ(ΟΥ ΠΟβίγῸ 5616} τἄλλα ρμἰά- ᾿ 

οαἶβ56, πἰδὶ αδὶ ἐς τὰ ἄλλα ἀἰϊοίτιν, αὐ 1, κι. 6. 56. ὙΠ, 54. 
“8., Βαμα ἱππργοθαθ}}6. ἄϊτιοα8.) Τάἀναγκαῖα 1, 70. τάγαϑά 

ΠΙ, 45. (Βε6ς. τὰ ἀγαϑά) ταὐτά 1, 52. τἀδικήματα 1, 57. 

(Αγ. Μοβαυ. ". τὼ ἀδ.) τἀληϑῆ 1, 27. ᾿.4ε, Τάκεῖ 1, 36. 90. 

τἀκείνων ΤΠ, 65. (Ποη Ραποὶ τὰ ἐκείνων) τἀναντία ΕΠ. σι. ΤΙ, 

45. 64, (τὰ ἐναντία 111, 67.) ϑάτερα ἱ, ὃ7. Δια. Καλοὺς κἀ- 

γαϑούς ὙΠΠ|, 48. (»αλοὶὲ καὶ ἀγαϑοί (858. Ατισ. ΠῚ, 40.) 4ιε. 

Κἀκεῖνος ΝΙ, 82. ὙΠ, γχο. (564 καὶ ἐκεῖνος 111,.16.) κά- 

κεῖϑεν ΤῸ δι: κμδυταῦϑο Τ,, 10. (Ρᾳ}. Ο. καὶ ἐντ. τἂὐ ὙΠ], 

109.) χἀν τούτῳ [, ὅ7ι Οα. Ταἀργύριον Λυρ. (858. παν 

4}. ΡΓῸ τὸ ἀργ. ἴ, 27. ᾽Ες τὸ αὐτό 1, 56. Βορ, ταὐτό. (ὑκ.58. 

ΑΠρ, ΒΎΓΑ, 6. (2 ταὐτόν, πὶ κατὰ ταὐτὸ ΥΠΙ, ὃγ. (5εἀ 

τὸ αὐτό ΠΙ, 72. ἐς τὰ αὐτὰ ΠΙ, 59.) Ὁε. “Τοὐναντίον 1, 120. 

ΥΠΠ, 46. (Ξε4 ΠΙ, 58. δ: Ααυρ. Βεξ. αν. Μοκαα. τὸ ἔν,» 
εἰ Βερ. σε. ἰἰὰ εἰϊα πὶ ΥἹΙ, 80.) ᾿Εκ τοὔμπαλιν {Π|, 25. 

Τοὔσχατον {|| 46. 0. ᾽Ες τοὐπίσω ΤΥ, 4. Ῥικαείετεα ἀπὸ 

ταὐτομάτου 11, 77. 
Ἡταΐμ ποτὶ ἔαρι ΤῊπογ αἰ 465, Νδπν ρυϊπατα μέχρι 

εἰ ἄχρι ΒΕΙΡοῚ αἰχῖ εἴα δαΐϊο νοοδίθα. ΡΒνυ ΠΟΙ. Ρ. 6. 

Μέχρις καὶ ἄχρις σὺν τῷ δ, ἀδόκιμα, μέχρι δὲ καὶ ἄχρι λέγε. 

ΟἿ Μοεν. Ρ. 34. εἰ Ἠεγοάϊδηϊ Εναρπιῃ. Μοθραὶ βιθιθοὶα 
Ρ.- 4δι. Τπομι, Μ. Ρ. 1566. “ἄχρι ταὶ μέχοι Θουκυδίδης ἀεὶ 

λέγει, οὐ μύνον ἐπαγομένου συμφώνου, ἀλλὰ καὶ φωνήεντος. 

Νϑιαι ααδηη 81. ἢ] ναὐσα 18. δα Π 10 Π1}} 8. ρΙ θυ α πλάι μέχρις 

αὐΐθ νοοϑ] 61 ΘΓ ΠΟ γα 1, ΠῸΡῚ ἐδηηθῃ ἔδυ βθ ρον μέχρι 

Ἔχμῖθοαις, (ΟΣ, Βεποά, δὰ ΕΥ̓, 4. εἰ Ἑδτγταρ. δουρὶ, 618--, 

ΟἸῈΡ.) 4.88 Δἴο}1, ὐ 1, γά. ὝΠΙ, 28. 87. 96., ἴδια νὰ]- 

σαῖα ἔα! βουρίαχα. (Οὐπίγα μέχρις τατίϑϑίσαα (1, 50. ΗΙ, 
8.) ταϑηΐαν Πἰδυὶ, ᾿ααθ ρ]αμθ οχροι]θθάαα. Ἐπίαμι οὕτω 

ἴμ ΠυτγῚ8. ϑδθρίβδιπηθ Ἰορίίαν αἀπΐθ νοραΐθπι, αἱ οὕτω, ὑπερ- 

βάντες (485. ΟΥ. Π|, χά., οὕτω ἀλόγως (488. Αὐρ. αν Υ, 
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τοά.. οὕτω ᾿Ιταλία Οδ58. ΑἸρ. Ἀοξ ΥἹ 9. 2.5) ποιεῖν οὕτω. ὁ 
δέ (865. Αρ. Ἀθρ. Βα5, Οὐ. 1, .58, Οὗ, Βοσπϑαι. 46 σο- 
τηΐπα ΧΟΠΟΡἢ. ΟΥτῸρ. ΤΘοθη8. ἢ. 896. ϑ8ε4 δἰϊα8 σπιηεβ 
ΔθΡῚ οὕτως δοσνδηϊ, τί οὕτως οἷοί τε Ὗ], “453., οὕτως ἤδη 

ΥἹ, 48.: αἰχὰθ ἃὉ ᾿ἰβάθι Πρ ῖ5, αὶ ἀπὲθ νοοδ πὶ ς ομαϊες- 

ἰαηΐ, δοΐθ οομβοπεηΐθηι πδθο ΠΠεΡα βᾶθρο δα τ, τὶ (κ85. 
Αὐρβ. οὕτως φοβηϑῆναι Ψ', 9., οὕτως βραχείᾳ 1, 9., οὕτως 
κακὸς ὟΙ, 56., οὕτως τοὺς πολ. 1. οἱ. Α(ἀά. Ἐδνν, Βουϊρί. 

ἀἴβονερ. Τ)οῖηᾶθ Ἰὼ σομ! απ οιϊο 8. δὲ ργαθροβι ἰοπί θὰ 5 

Βιαία πο ρβιϊηδὲ βουϊρίοι ἠοσῖθυ. Ρυϊπιαπὶ μὰς γείεγθη- 
ἄσηι πρό δῃΐθ ὃ ἴῃ νουθὶβ σοι ΡΟ5115. Προέγραψαϊ, “5. 
Προέχειν 1, 235. ΤΥ, 12. Προέχων {Π]Π, τά. (564 προὔχων ἵ, 

10. 59. 8]., προὔχοιεν ΠῚ, δ.) ποι αι 29. (Βὶ ΡΔ]. 

προὔπεμψαν, υἱ προὔπεμπον Υ, τθ.) Προεροῦνταν 1, 50. 

Προετολμήϑη ΠῚ, δά. Προετιμωρήσατε 1, χά. Προεξαγαγών 
ΝΠ, 57. (ὉἹ προύξ. ἰδηηθυθ γοροβπεγιηΐ, αυσι προεξά- 
γεῖν 8οΥἹραίαν οἴαμα ὙΠ, πο. εἴ. 8.11. Προεπιβουλεύειν Ῥ 

558. Προεχώρησε 1, 56. (ϑεά προὐχώρησε ΠΙ,.δι. δὲ πρού- 
χώρει 586 ρ᾽δ8 6). Προεϑυμοῦντο , 16., προεϑυμήϑησαν 
ΨΠΠΙ, 9. (Θ6α προὐϑυμοῦντο ΤΥ, 12.. προὐϑυμήϑη ὙΠ, 86.) 

δίᾳιε 118 πλ} 8. Εἰίααι ργῸ προυφειλομένης τδοῖΘ Ρ] αἰ πὶ 
Πρυὶ προοφ. ], 53:1... 4ιθηιδα μοί πη β8ογαρει" βου 1 αν προ- 
ορᾷν. Ταμπι Τῇ ῬΥΔΟροϑιἸοπ θτι5. οὐ δ ϑδηϊἧνο ᾿πη οἐΪ5 
ἜΧΟΙ Ρ]α ΠΟΠΠῚ]18 Ηϊαΐῃ5 ΠαΡροὺ Ὑήαβϑα ἴῃ Ῥυδοίαι., 4ι δε 
81118. δποία πο ἐγϑηββου δ ηΠ5. ..,71, 2. Μετὰ Εὐβοίας 

᾿ ΒΟΓΙθΘ Πα απ οὰπ Βοσ. (855. αν. [{{1, 325. Ἰορίταν δ μετὰ 
᾿ ᾽Ιλίου ἅλωσιν 1, 12.1] Μετὰ ὀνόματος Ν58. τϑοϊϊα5 ΠῚ, 82. 

[Μετὰ ὁπλιτῶν 11, 525. μετὰ οἵας Ὗ, 7. μετὰ ᾿Δριστέως 1, 61. 

82. μετὰ ᾿4ϑηναίων ἸΥ͂, “4. 68. Ὑ', 29. 4]. (ὁεα μετ ᾽4ϑη- 

ναίων {Π1|, 15.), μετὰ ᾿Αλκιβιάδου ΠῚ, 85. εἰ 11 φαδπι ρ]ὰ- 

ΥἹΠΠ8 5 ΘἰἸ8 ΠῚ ἴῃ ΠΟΙ Ϊ ἰδ 15 ΔρΡΡΟ]]αἰϊνἐβ, μετὰ ἀνοίας Ὗ, 111.» 

μετὰ ἀσϑενοῦς ΥἹ, θ8., μετὰ ἀειμνήστου οοὐά. 1, 33.}] Κατὰ 
ἔχϑος ἵ, τοῦ, (0488, αν. [ὰἱ ΠΥ, 1. 54. ὙΠ, 57. 8. κατὰ 

ἔτος ΠΠ|, δ8. ΤΥ͂, 85. 4]., χατὰ ἱερῶν Υ͂, 47., κατὰ οὖν με- 
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φαπύργιον ΠῚ, 22.] Παρὰ ᾿᾿ϑηναίους Τ᾿ ὅο. Ὁ 855. ΚεΡ. [Παρὰ 
᾿Εγεσταίων οοὐᾷ. ὙΙ, ὅγ. Διὰ ἰσχύν 1, 85., διὰ ἴδια ὙΠ|, δ5.] 

᾿Αλλὰ ἐπί Ο 55. Ον. ΤΥ, ιττά4. ᾿Αλλὰ ἀπό 0859 Αὐσ. 
Βερ. ΤΥ, 21. [᾿Αλλὰ ἀπολιπόντας ἸΥ͂, τοῦ. ἀλλὰ ἀναχωρεῖν 
Ἰν, 124. ἀλλὰ ἐπὶ ἀγαϑῷ (485. Αὰρ. ΤΥ, 1τιά, ἀλλὰ “Ἱππίας 

(αβοὶ Ἄυρ. Βερ. ΥἹ, δά. ἀλλὰ ὑπό ΤΥ, το2. --- ᾿Επὶ ἀπο- 
στάσει 111, 2., ἐπὶ ἀδύνατον 11, 11., ἐπὶ Αἰγιτίου ΠΙ|, 97. 
( ἐπὶ ᾿Αντίσσης 1Π, χ8.), ἐπὶ "Ζργος 111, τοὐ., ἐπὶ ᾽4ϑ8ή- 

ας ὅ::. Δὰν. ΥἹ, 90. (πρῇ ἐπ ̓ Αϑηνῶ 11, γε ἐπὶ ᾽Ἐγέ- 

“στῆς ΥΙ, 62. (ἐπ᾿ ἐλευϑερώσεν 1Π, 10.2, ἐπὶ ἡμᾶς ΠΙ, 6ι, 

(ἐφ᾽ ἡμῖν 11,1... 15,2, ἐτὶ ᾿Ιασόν ὙΠΙ, “28. ἐπὶ ᾿Ιωνίας ὙΠ, 

50. (ἐπ ᾿Ιδομένην ΠΠ,. 112.) ᾿Επὶ ᾿Ολύνθου τῇ, θ2. ἐπὶ ὀκτώ 

Υ, 68. (56ἡ βοΠΠροΣ ἐπὶ οἴκου εἰ ἐπ' Οἰνιάδας 11, χ{.) ἐπὶ 
ὅσον ὟΠΙ, 66. ᾿Αντὶ ἱερῶν ΤΥ 5 48. ἀντὶ εἰρήνης 1, 4ρ. (βεα 

εἴ. 1, 120.) ἀντὶ ἐνσπόνδων 1, 4.1 --- “Ὑπὸ ἀνάγκης (855. 

Βοσ. ΠῚ, 32. ὑπὸ ἀπειρίας 1π ἂ ἴδχία 11, 8. ὑπὸ ̓ Αϑηναίων 

(685. ΟΥΕῚΙ, 16. [ὁ 1,8. ΤΥ 5. 110. ἃ]. 1ἰὰ ὑπὸ ᾽4υ- 

πρακιωτῶν 1Π|, 107.5 ὑπὸ αὐλητῶν Ὗ, πο., ὑπὸ αὐτῶν ΥἹ, ἅ. 

(ϑ6α ὑπ᾿ αὐτῶν ΠΙ, 9.), ὑπὸ ἀποίκων Τ, 50. οἴ χτη]18 511 }1118. 

116πὶ ὑπὸ “Ἑλλήνων 1Π, χ16. ὑπὸ Εὐκλείδου ΥΙ, 6.1 “Ὑπὸ 

ἡμῶν 1Π, 39. δ6. [5εα ὑφ᾽ ἡμῶν 1, δι. 6γ. ὑπὸ ᾿Ηρακλει- 

δῶν 1, 9. ὑπὸ ᾿Ηδώνων ΤΥ, το05. ὑπὸ “Ιππάρχου ΥἹ, 54. ὑπὸ 

ὀργῆς 1Π, 56. Νξαμο 8}1Π|δτ ἴῃ ἀπό. ᾿4πὸ ἀρετῆς (455. Αι. 
ΤΠ, 57. ἀπὸ ἑσπέρας Π1, 115. ἀπὸ ἡμῶν Π|Ι, 57. (80 ἀφ᾽ 
ἡμῶν ΠῚ, 1...) εἰ 4114. 

Δ᾽ ὄντες 1, 5ὃ. Ἀθοιϊΐῃ8 (455. δὲ ὄντες. πρὸς δὲ ἡμᾶς 
(455. 1, 86. ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες Ἀεσ, (485. αν. Π1|. 15. δὲ 

ἀναστήσας (458. Ὅτ. ΠΠ|, 28. τῇ δὲ ἕκτῃ Βερ. (455. 1, 107. 
οἵ δὲ ἐναντίθνι ΤΥ, 10. Ρ]ΘΥΙα 116. π|85. εἰ δαα. δὲ ἐπιγιγομένου 

Ἀερ. (855. , 1. (δοα δ᾽ ἐπιγιγν. ΠΠ|,.20,} δὲ ἕερόν Βεσ. Υ, 
1ὃ. τῷ δὲ ὄχλῳ τον (855. αν. ΚΝ, γα. δὲ ἐς ἅπαν 6ρ. (888. 

Ψ, τοϑ. οἵ δὲ ᾿Αϑηναῖον Ἀες. (455. αν. Π, 81. (εα οἱ ὁ᾽ 

᾽2. 1Π, ὅ. 6.) Οἷόν τε εἶναν (855. 1. 91. [οἵ. ΠῚ, «5.1 ὥςτε 

ἀδύνατα Ἀερ, Κ΄, τά. [ὥςτε οὐκ εἰκός Π|, 15. ὥςτε αἱ ΠῚ, 1γ. 
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ὥςτε ἕν ΠΙῚ, “1. (εε4 ὥςτ᾽ ἐπελϑεῖν ΠΠ, 45,}}: [Οἱ δὲ οὔτε ἐς. 
τὸν Μαλόεντα ἐξῆλϑον, τά τε ἄλλα εἴο. ΠΙ, ὅ. (668 τά τ᾽ ἄλλα 

1Π, 36., δὶ Α΄. τε.) ὅτε ἔτι 1Π, 15, ὅτε ἐς (858. Αὐρ. ἢεσ. 
ΤΥ, 29. ἐπί γε ἐμοῦ ΊΠΙ, 97. Μαχίπιθ ἴῃ ορροϑιιὶ8 πιδπι- 
Ῥυὶς εἰ δηΐθ 1πἰογρα ποι πθὴῃ δέ εἰ τε Ρ]Θη 8 80 γ 11 δο]δηΐ: 
ἰδ θη π|6 1 ἢ]15 4υϊάθο ἀοριθηθη δος οσοηϑίδηΐθ πη Π5ΌΠΙ. 

1Π, 20. Οἱ δ᾽, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς. Τν 124. Τοὺς 
δ᾽, εἰ γνωσθησόμεϑα ξυνελϑόντες. 1Π, 25. οὗ μὲν ἀπὸ τῶν 

στύργων --- οἵ δ᾽ ἐν τούτῳ οἵ πλείους. Π|, 24, εἰσὶ γάρ τινες 
αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο --- εἷς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλή- 
φϑη. 10. οἵ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι --- οἵ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως Πὶα- 

ταιεῖς, {Π, 57. ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων - μάλιστα δ᾽ ἐν (δ΄. 

δὲ ἐν) τῇ νῦν μεταμελείᾳ. ΙΠ, 54, ὁ μὲν ἐξῆλϑε --- ὃ δ᾽ ἐκεῖ- 

νον.} “" Δα. Εδευ, ἀἴβοσθρ. 8ΟΓΙΡΙ. 

οσάΡΪα, ατι8 6 ἀρυᾷ Τμπογαϊάοιη αροϑέγορζιιι αα1-- 
Ῥαβάαπα ἴα Ιοοἷ8 ΡΑΙΙαπέμτ',, ϑιμΐ μᾶθο. Ῥυϊμαπτα ραγιϊδα- 
ἴδε 4188 ΠΙΘΙΠΠΟΓΡΑΥΙΣ Βυιι ταϑπηὶ αὐ. τπᾶχ. δ. 50. 8,, αυϊ-π 

γ5 8δἀς ἅμα ΠΠ|,. 1γ. 22., ἔπειτα Π|, “1. 6γ., τάχα ΠΙ., θά. 

Τα νοοᾶθυ]α σοπηροβίᾳ εχ δέ, αἰ ἥδε ὟΙ, 16.,, τῇδε ΤΥ» 

85., τοῖοδε 1, 58.. τήνδε 1, 7. τοσῶνδε ΥἹ, .4., ὧδε ΝΣ 

δ5., εἴ τε, αἵ εἴτε ΠῚ, “8,, ὅτε 1, γά. ΝΙΙ, .4,, οὔτε ΒΓ, 

28., ὥςτε ΠΙ, 25. εὖ 51}}}18. 
ὩΣ τὰ 

Ῥοντο ἃ πϑυΐν5 ΙΧ 4115 τη τἄλλα ἴ, 155. (1 (485. Ῥ ἢ 
Αὑρ. Ἀερ.), ταῦτα 1, 90., πάντα 1], 67.. δἰΐαπι μάλιστα 
ΤΥ, σ6., ροιιϑδί πηι δπΐθ ἄν, αἱ πλεῖστ᾽ ἄν ΤΠ, ὅο., μά- 

λισὲ ὧν ΠΠ. 58. (564 μάλιστα ὄν Ὗ, 105.}, ἥκιστ᾽ ἄν ΠῚ, γι. , ᾽ μ ᾽ Ί 

(964 ἥκιστα ἄν ΠῚ, 45.). Ἐπίαμη δ᾽ ἴῃ τοῦτο , δά. ᾿Αἰᾳὰξ 

ὦ εἰ ὃ ἴῃιν ραϑεῖνὶ8. νϑὶ τηθά 5 δπῖθ ἄν, υἱ ἡγούμεϑ' ἄν Ψ,, 

τοϑ,, ἐλύοντ ἄν 1, 44.. ἀγωνίσαιτ ἄν ΠῚ, 58.,, τράποιντ ἄν ᾽ 0 

γι 6. 568 πειρῶν ἀπ᾽ αὐτῶν Τ, 24. 6 ἸΙργ5. σουγ σθα- 

ἄπτι ἐναῖ, αἱ ἕπεσϑ᾽ ὅπῃ 11. 11. Ἐδνουιπιαν δά ἰαια ὴ) ἤν ᾿ 
4αἱ ᾿θαπεηβ. ἐδ} πη εἴκοσι, πὲ εἴκοσι ἡμέρας (455, Δυρ. ΝΥ, 
50.. εἴκοσι ἐπλήρουν Αὺρ, ΟΥ, «αἱ. ὙΠ, 17... εἴχοσι ἡρεῖδοις 

Αὐρ. Ῥα]. ὙΠ, δ... εἴκοσι ὅμως (ἰδ88, ΑἸὨσ. αν, ὙΠ, 97. [Ὁ 2 7 ἢ [9] ᾽ 
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ΟἿ. «δ. 65. Οοπίγα,. ρἴδῃθ τὲ ἐπ οὕτως, εἴκοσιν εἰΐαν ἃ μὶθ 
ΘΟμϑοη 86 ΠῚ ΤΘροΥ [αν ἴῃ Ορίϊηιΐ8. 11 0118, πιᾶχίπιθ δηΐθ 
καί, ἈΓΠ|, 10. ΤΥ, 45: 129. Υ, “5. ΥἹ, ὅγ. (πϑαᾳπθ ἴαπιδα 

56 ΡοΓ, υἱ ΥΠΙ, 25. νἱάδιηι5. Οἷ, ὙἼΙ, 5:.):. 5ξεα οἴϊδια 

εἴκοσιν τοπρῶτον Ρ̓, 110.. εἴκοσιν προςπεσόψντες 11, 957. 

Αἰφαε ἰϊα. ουημΐηο ν ἐφελκυστικύν ἴῃ (485. εἰ ΑῸρ. Ῥ] αν πῖ9 
1 ἰοοῖβ σοῃμβοηδηΐθηι ΡΥϑΘΟΘ δ, πταχῖηιθ καί, Ρϑυίη 1Π- 
ἰεροθάθπίθ ᾿πθυρυποίίοπθ, ραγίϊηι δἰΐαπὶ Ὁ] νοοθ 880- 

515ῖ 6 8 ῃΡΪδπθ ποῃ ἰϊςαί. Βοάομι, πιοάο οἰϊδηι απὶθ 418 νο- 

οΘΡα]4 Ἰποῖρ᾽ θαιία μηδ Χίπη6 ΡῈ κα εἴ τ, εοὰ εἰϊδπι ῬῈΡ ὃ, ἃ, 

ν, π, ὅδ, φ. διά. δυτ. αἴβουθρ. βουϊρί. Ὶ 

Οοπέτα εἰΐδηι ἰάθη ν ἐφελκυστικόν 88 606 πη8]6 εεϑέ, 
γΙά. 46 πῖβ οπηηῖρη8 ΒΡ. (βου. δουρί. Νὰ δθίειη 86 εἶτι8-- 

ΠΟΣῚ χη] πτι ]85 ἀθη0. ΤΡ 6. ΘΟΡΆΤΩΤ, Ρῥ᾽δοθῖ ἢ1Ὸ 5 πὶ 
σοηϑίάθγαυ θα νοοαθ]ΟΓ ἴῃ βου] πο ν 6] οομ ποι ο} 88 

ΨΕ] εἰἰϑι απ οἰ!ομ 65. 4αϑ ἢ αδγ 688 Ργορυῖα 86, Αἰζοαμι ἀϊδ-- 
Ἰθοΐϊατα πο ΡΕυ πθηΐ. Πἱβραΐαμ! δ] πὶ, αἰΓα μη βου θ6η- 

ἄυπι εἰν τὸ πρῶτον, ἐπὲ πολύ, μετὼ ταῦτα, κατὰ τάχος, οὐχ 
ἥκιστα εἴ ἰα]1ὰ βοχοθηία., δ τοπρῶτον, ἐπιπολύ, μεταταῦτα, 

κατατάχος, οὐχήκιστας. {νδαυθ. δϑηϊθηιία βδιιοϑ. ποία εϑὲ 
Ῥαίνομοβ, εἰ γϑ8 60 τηδρὶβ ἀαδῖα., ἀαοα 84}11 ὁ 168. Δ] πὶ 
ΤΠΟΓΘΠῚ ΒΘ] ΠἰΏΤ, Π 66 116 810 5}}} 51} 5 11}15 1π [ΟΟ]5 5101 Θ0η-- 

ϑἰδηΐ, οἱ ααοὰ ποπλΐηθμ ἔπρὶῖ, δηΐ 408 1π νΟ α θ1}}18 61Γ1-- 

γΔΘΏ (15. ΟΥ̓ Ῥᾶχιπὶ ΟΠ] αθηΐεθ ἔα]556. [π|0Ὸ Β] νδ΄ 8 

οοΟὨἑη 0 80} 1ρ51556. Οἷἱ νοσαθαΐα σοηϊαποίίη θογ δὶ γο- 

Ἰυηΐ, ἀϊσαπί ἴα 58 6 ΡῈ δν] αΥῚ μαι ὈΙ σα αίου (αυππη τὸ πρῶ- 

τον, (85 Ἰύγοίθ, αἰἸβιϊπσπιαῖαν ἃ τοπρῶτον, ΖαδΙδὲ, δὲ τἴὰ ἴῃ 

8118), δὲ ρυονοοδπὲ ργδϑίογθα 84] γόοαϑ ἴῃ Βοιπδπουαμ εἴ 

Οδγτθδπουιπὶ ᾿ἰπρο 8 οομογείαβ, ϑ64 πογτιπὶ ΡΙθυδαιιθ 
1ρ88. ἀιθταϊϊομῖθιι8. ΟΡ ποχία 6586. δι] ρυ αἴθ πλ δα 61 
ΨΟΓΡΟΓΏΙΩ 561}16 δου ΐαυὶ,, 4} πτοπθπΐ, δὲ γψοοαρηα αἸ8] 1 }-- 

56 πη 68 6586 τηαχί πιο ἰηἦ6 οὐδὲ Δρράγονο, απο( 118 586 ρ6 

ψόοΙ]α 4] αιια ἑητορ Ποἰδίαν, τὶ τὸ δὲ πάλαν 1, θ.. τὸ μὲν 

πρῶτον 11, 66. 111., τό τε λοιπόν Π|, 71.,) εἰ αυοὰ (αἱ. 
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ΔἸ τεσαμι γαιϊοπθ τι σατῃ σοπϑίδηἐἶα 4αδ απ ἰθηθαΐ, ἰαπάθπε 

δ πιοηϑίγα νοοαρϊολιπι ρογυθημϊαί, α8 8118 δἰ πΐ ὥὡςεπιτο- 

πολύ, ξοταμάλιστα εἰ 5ϊγΉ 1} 18 πιὰ] 8, Νο8 ἴῃ τ ἴδιτι ἱποουία 

οοὐΐοεβ ρυδθϑίϑηἸβϑ ποθ, παδηΐαμ δῖπθ πἰπιδα ἱποοησ 

δ᾽ δητῖϑε οὐ τηἷπ6 ἤθε ροΐα] ΡΤ ΟΧΙΠπιθ, ΒΕ]  Π405 ραν Πλτι5. 

Πιδαπα Ρ᾽ ατίπιϑ8 δἰ ϑυποα! εϊοίομπεβ ἀἰϑια χ᾽ πιῸ 5, πᾶ χῖηδ 

ἄτ86 εχ ανίϊουϊο δὸ πθαῖσο δα Ἰθοινογαπα. δὰΐ δάνεγθιο, 

εἰ 4:86 ὁΧ ὅτι 86 ὡς δἰαὰ8 Βα ρευϊαῖνο σοπΊβοβὶίαθ δα ηΐ, 

ἴω 4}}15, πιαχίμηθ ἢ ρυδθροβι Ομ θ 5 4α! θυ ϑάδμη σὰ πὶ 50 

πονηΐπιθ δάνθυθίογαπι 5] ποδίίοπθπι Πδδη 5.) οοη- 

᾿αποισῃοα ργϑθία σιι8. Οὐδ οπί πα 6χ Εδυγαρίηθ ἀἴβογο- 

Ῥαμπδ βου ρίαγαθ ἰηἔγα δαϊθοίβ ορίϊμιθ ροϊογιιηὶ Βεγβρίοι. 
͵ 

κα -»----͵ἪόΌ------... 

ὕδρ. ΧΥ͂ΠΙ, ΑΥρτιπιθηἔτιμη Ρτδθοθᾷθπείς οΑΡἑτ15 σοπ ἐσ πτιᾶ.- 

ἴὰτα. Ὁοπίἀοταπῖοσ βδχίοπος ποιηΐϊπυπι. δὲ νογρο- 

τὰπι.. ϑυιϊοΙ ΠΙΌΥ πο; ΠῸ}1]6 ἀςε ἀϊαϊθοῖο Τ)οτίοδ 1π 

ξοεάετίθυ5 Ατρινοσαπι οἵ Τιδοοἀδοιηοῃϊοστ, 

Ῥεγρίηνας δα Ποχίομθβ εἴ ΡΥ Ϊ πιὰ πι 4 α] 6 πὶ ΠΟΠαΪ ΠῚ, 

Ασςουϑαίϊντμι βεουπάβα ἀεδοϊπαὶ:ο}]}8 ἐξ !οδα ἴῃ πΟΠαΣα 5 

Κίως, Κῶς, Τέως, "άϑως 5ΕΥΉΡΘΥ νοὶ ρϑθηα ΒΘΙΏΡΘΥ ἴῃ ὦ 

Πδοι ἐσαάαπε Βυϊιπαηηὰ8 εἰ Νίαιμϊαε, δεὰ Κῶν ργδθ- 

Ῥειΐὶ οπῖπθ ΤΠπου αἰ 418 θγὶ ὙΠΙ, 41. οἱ, ἀθὶ ἀπὰ8 (Ἱ. 

ἀἰοοδπί, 1οϑ. Τέων εκ ΠῚ, 16 δι ϑέανΖια8 Ρ. 55. μ8- 

Ῥεῖ. [489 οἰΐαιι ἤϑων 6χ ορίϊπηῖ5. 1Π0}15 γθοΙρΙ ΘΒ ἀπ 

Υ, 5., οἱ ἀγήρων Π, 45. ποι 50}}]Ἰο δ η1. 
᾿ 

ἸΧομαῖπα ἐσ ἄρχειν [Δοΐα, 486 ἀρα 4]105 πιοᾶο βθοιπ- 

86 τιοάο ρυϊπιδθ ἀδοἸἸπδιϊοπὶδ. βδαπί, ἀρὰ ΤΒπογαϊάδπι 

ΒΟΙΕΡΟΣ ἀεϑιμπηΐ 1} ἀρχος. Τα τριήραρχον ΙΝ, τι. ὙΠ], 47. 

γ6. ἴπι οπιπῖθα8 ΠΠ}0}18., δ ἴῃ (488. αἰχιιθ ἀὰρ. ΠΡ] μ6. 80-- 

ΕΣ σογγπρίΐ ΠΠ, 24., ΥἹΙ, 15. 58,, δἰφὰθ οὰπὶ 115 ἤεξ. 

ΙΝ, 38. ΜΠ, 4. αἱ. τριηράρχης ἜΣ θεπὶ. Αἰ4ὰθ 1ΐ8 τα- 

ξιάρζης αι. ΤΥ, 4., ἀφαιιδ πιᾶῖο, ΕἸϊατα ΧΘΠΟΡΒΟΙ βδχα- 



“᾿ 

:.- ΡῈ ἘΠΟΟΘΌΈΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΟΙ5, 221 

ΡῈΡ ἴπ αρχος βηϊ πδδς πουηΐπα. Ὑ14, δα Ογίορ. 1121, 22, 
«οἵ Βογβοια. (6 βοτᾶίηα ΟὙΤΌΡ. τεσθηβ. Ρ. 91. Ὑἱάο6 ἀσὶ-- 

ἴὰν, “συδηΐαπι 1η ΠὨειποβίμεπε δγγανοσὶς πηδῃ. ΒΕΚΚοι, 

Οἱ. Ερμεαιθγι Δα. {{{. Τέμπη, ἃ. 1817. τὴ, Ματὶ. ρ. άδι. 

ἴπ τονρῖϊα ἀθο!παίϊοτιθ. Βρθγηθμα ἔογια υἱέως 1, 15, 
Ῥτο 48 εχ Τβοπιὰ ΝΜ. ρΡ. 866. δἰᾳφιιε ΤΠ υοΥ 1415 σοά! οὶ θὰ 5 
χοϑι μάχη υἱέος, ητιοῦ ἰασίίων 1, 156, ΠῚ, το. ΙΥ, 26. 
(φπδηαιδηα ΐο ε18θθπ ἰθηΐα 8488,) 4]. οἵ, ῬΒνυπ. Εδ]]. ρ. 
35. εἰ Μαιὶ, Ρ. 56. οἱ δά, Το! πη. οἰΐδτα Εἰ ΡΡο τ ἢ) ορθ 

ἄστεως ΠῚ, 1ι5.,.ὄ οἰϑ1 1Ἰάθαι ΠΠΡΥῚ Ρ]ονΙα6 βοενδαὶ ὙΠ|, Ω5., 

ἥααμα ὙΠῚ, 95. ἄστεος βογίαίατ. ὙΊ4, ἰαπιεη Βαϊίηι. Οὖν 
τπᾶχ. δ. 51, τπιοῖ, 2. Πείευίον δϑὲ ἔον πα ἡμίσεως ΙΥ͂, 85.. 

ὉὈ1 Ραγ. Η. στϑοὶθ ἡμίσεος. Οἵ, ΠῚ, γὃ. τοῦ ἡμίσεος τείχους, 
ἘΡῚ ἡμίσεως εδὲ 1π Ατ, Οἢν, εἰ ἤθξ., δίᾳας ἡμίσεος ἡμέρας 
ΤΥ, τοά, 1ἰὰ βραχέος 11, γ6. ΥἹΙ, 29.») δ᾽ ποππα!ὶ Ρογ- 
Ρενατα βραχέως. Αἀ4, ΑΕ]. Ηεγοαίαη. Ῥ. 198. Ρατινν. εἰ Ρ. 
455. Ῥίεν5,»,. σσϑρου, Οουϊηι. Ρ. 455., ΤΠοΙα. Μ, ρΡ. 45:., 

Ῥμιαγνοτσ. Ρ. 55... ΕἸβοῖοσ. δὰ Ὑ 6 }16σ. 1, 1525., Νῖδμς, ῥ.. 53. 

ΔΑυλθισαῃτη οϑὲ ἱπαϊοίαγα 46 πουηϊπαίϊγο ῬΙΏΓΑΙΙ 5.}.- 

δἰ δι ἱ σου απ] ἰογ εἶδ 6 ἀοο πα ϊοτι8 ἴῃ εὺς Θκϑαμίϊα πὶ, {ποι 
ἴπ νῸ] σαὶ 8. δα  ἸΟμ]θ 8. οατα τηαχὶπηα ἱποομβίϑηςα τησὸ 

δουιθιπεὲ ΡΕΓ εἴς, τηοῦο ῬΕΥ ῆς, αἱ Πλαταιῇς ΠΠ|, 52. 544.. 

βεα Πλαταιεῖς 11, σι. 544. Πεγαρῆς ἴ, τοϑ. ὯὈ] νά, Βεποα, 
(αὶ οοπΐοστι εἰΐαιι ροδβὲ δα ΕΥ̓, 95. ΕΕ Υ, 9.), 5Ξε4 7Μ:- 

γαρεῖς 11, δ1.53 Χαλκιδεῖς Τὖ΄, γ9.57 884 Χαλκιδῆς 1, 81. 

Ἐκ 1ἰρυῖβ (α58, ρθγαταψιο εἴς, (Ὠ]οὶ φαοα ΠῚ, 95. 1Υ, 6. 

ΥΙ, 6. “ώὠώριῇς, ΤΥ͂,. 22. ἱππῆῇς δου, ΠῚ, 92. Τ7ηλιῆς 5ἴπο 

ἢ ΒΆΡ5οΓ. οἵ ἰΐὰ ἐοχίαθβὶβ βθπλοὶ Πθσαχανα. οἵ, ΠΙ, 96. 1οι.) 

Αὐρ. εἰ ( ἧς (μἴδι φιοα 116 ὙΠ, 5. “Δωριῆς 8ῖπθα δι Ρβογ. 
Βαθοῖ, 1ἴἰϑτ ΠΠ, 95. ἥϊηλιῆς, κα, χοι., 601, 27. “Παλεῖς 

οἱ “Ἑομιονεῖς). Ῥα]. οοῃϑίδηϊος ἧς βἰηθ ε 8 ϑ8οτ. ἰυδίαν. ΑἸ 

Ραγαπι Ὡὲ οοπεοίαηξ, αὐ Β65., 4] ρἰδε ματι εἶρο Ὠδαυθ. 
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ἰδ ἢ Υ87Ὸ ἧς, εἰ τ, 401 δὲ ἴρ86 δου ἧς ΒΌρΡΡ δα αι. 

Θεργαναίὶ πρνὶ, Δν. αμγν, Ῥδην; εἴ Ἔχ ΒΙ θ θη. ϑιη σα] 08 

Ἰοοῦϑ νἱο ἴῃ Εδιγαρ. ἀἴβοῦθρ. βοριρέ. Οὐ πη Πλ8 ΕἸ ΘΟΡΈ ΜΙ ΨΘΙῸ 

τορι αοπῖα οἱ οὐἱρο ΒΑΓ ΟΥ̓ ΠΥΡῚ ΠῚ ἧς (581πὸ 1) δοΥὉ 

τα θεῶι. Ψι4, ροιϑϑίθαππι ατέρογ. Οου. Ρ. 100. εἰ" οἰαδ 

Τηΐεγρστ. Ρ. 101. εἴ Βαΐτηι. ὅτ. Ἰπᾶχ. δ. 52. ποῖ. 1. Ἦοο 

ἀϊαααθ τϑοϊρίθη πὶ οανανιμπαι8... 

Ιῃ δοσαβαΐϊνο αὐΐοιι ΘΠ ΟἹ ΠΟΙΗΪΠΠΠῚ ἧς νεῖ εἷς 

ῬιΌΡαΓὶ πο ρΡοϊοβι. Ναπι ἀπδηηαδπι ἴῃ τ 6} 1015. σα ΎΉ]η1-- 

Ῥὰϑ ἱπιεγάαπι ἰὰ ἀϊχοσαπὶ ἰγαρίοὶ (υἹ4. ΘΌΡΕ. Αἴας: ν. 585.), 

αἴᾳαθ βδθρίϑ ΧΘΡΌΡΠΟΩ (υἸὰ. πὸβ 8 ὕγιορ. 1, 4. 1.), ἴὰ 

ΤὨυΟΣ α146. ἴδπιοπ ἀπὸ ἰαπίσηι 6118 γεὶ γϑϑιϊρία ἀθρυθμθη-- 

ἀυπίαν, τοὺς Πλαταιεῖς ἴ], σθ., απο παπᾶ ἀπι016 δουτΊρθΠ- 

ἄππι, ΄φαμπι Πλαταιέας ᾿ΘραϊΌ» 1, γ7γγ. 1, δ2. 4]. οἱ υἱεῖς 

ΟἿ, δο., ἀπο ἀπθήϊο, ἀπ ἰδπἰαπεαμα 811, ἀπάτη πος ποὸ- 

χαθὰ οἵαπίπο, μια] Ππαθϑαὶ ρεου]ίαρῖα. ἱμοριῃν τεοῖε 

υἱεῖς οἴΐατα. Χοπορα. (1. 1.) 6 ἰοία τθ οἵ.. Τβοπι. Μ. 

Ρ. 564. ϑίαγ. δα Μαϊτὶ, ρ. 56. ΕΊδοΒον. δα  ΕΙον. 1,122. 

οἱ 144, ' 

ΝΝομιῖπα ἴῃ ες Ῥαγυπι 8ἱ ΘΟΒΈΓΔΗΣ ἀἰομπίτασ., ποπ νᾶ-- 

1εῖ πο ἀδ ρθηϊίνο ρίαν α!. Νά απο Μαιιαγίαϑ Ρ. 58. 

ὁ ΠΙ, 21). αἴξεγτε Πλαταιῶν, 1ὃθ1. ἃ Πλαταιαί, Ὥοπ. ἃ «Πλατανῆς 

ἀουϊναπάτπι εϑῖ, αἱ ἀοοθῖ 866 116}}8 ᾿Αϑηνῶν. 1ἴὰ οἴΐδιι 1, 

γ8. 5 βουϊ ταν ταύτῃ, μὲν ἡ Πλαταιῶν “πολιορκία. κατεσκευά- 

σϑη, υἱ Ῥγδθθθηβ Πἰδτὶ, 8 Πλαταιαί ἀογναπάσμι. ΑΜ 

αυϊθιβάδιπ ἴῃ Ἰοοῖ8. δὲ ἐδ "πο 0118. πιδη [680 ΒΘ Π10 δϑὲν 

β8 6 ορίϊπιΐ ΠΥΡῚ βου ραηὲ Πλαταιῶν. Υἱά. 1, 2. ΣῊΝ ΡᾺ 

ΤΙ, 68. 564 Πλαταιέων 56 τ ν 1» ἘΠ. 5, ἃ. 1ΠῚ 9» 9. 2.4 

41., αἴσψιαξ 118. Ἐρετριέων οἱ Δωριέων 1, ιὃ., Θεσπιέων ΥἹ, 

956. γεὶ ἴῃ ἀοδιδατινο μ᾽ αν δ.. ἵπ΄ 400 αἰϊὰ ὨΟΠΊΪ πᾶ οὐη- 

ἐνδῃυηταν, αἴ Δωριᾶς 1, 107. ᾿Εστιαιᾶς 1. 114., Δ Π]Ὲ 

αα ᾿ποοίας Δ Ὄσθ6 αἰδοθυπθη 99 Πλαταιέας αἰοίαν ΠΕ. 55, 

5᾽ο ἰάμπαθη δἰίαμι Μηλιέξας Υ, δι. εἰ Μιημέως ν᾽ 2 1οο. αἰ. 
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Βοιίηι. αν, τηᾶχ, ὃ. 55. ποῖ. 1. Ὑοοὶβ Πλείων (1. Ρ. 45.) 
ἦι ἹΒποΥ αἰ66 μα 6 δχϑίαηϊ ξουτηδθ. 
ΝΥΝ, ἥλώον 1. 90. 121. ΠΠ|, τοῦ, ΤΥ͂, 4. 20. εἰς. Πλεῖον 

" δόθ 0} 51. θός. εὐ πὶ οαϊι.1...Ὸ, 

Ὁ. Πλέονος ΤΥ, 1γ. (Βες. ἀδρυν. πλείονος) .21. 850. εἴ ἴῃ 

Ἰἰθχβ ὙΠῚ, 91... Πλείονος 1, 124. ΙΥ, 4). Υ, ιὉ. 
ΗΑ ιν ἃ: 

Ὁ. Πλέονι 1, τ;ι. ΤΥ, 55. 6ι. οἱ ἴῃ ορίϊ. γη88. ἴ, χά1. 
δϑεα ἴῃ 1ἰβά θη πλείονι ἷ, γ2., 4ποα Ιερας Ὗ, θο. 

᾿χιά, δἰρ, 

Α. Πλέω 11, 80. ΙΥ, 19. Πλείω ὙΠΙ, 59. Πλέονα ἹΥ͂, 
ὃ2. Υ, 47. 

ΡΙ, Ν' εἰ Α. Πλέους πιυϑη πᾶπι ἢ] γα]ρο 11, 8... ὉΡῚ1 ΠΟΤῚ 
τϑοὶθ πλείους, 4υοα Ἰορίίαν 11, οὗ. ΤΥ, 14. 68. 
Υ, 89. γ5. εἰ βϑαθρββίπιθβ, Πλείονες ὙΠΙ, γ3, Πλεί- 
ονας ΤΥ, γὅ, ᾿ 

Πλέω 1, δι. τοά.. ἴπ ΠΡΥΙΒ 1. 120. 11, 56., 5ε4 

πλείω τϑρϑυϊϊαγ 1, ιο. γδ. ὙΠ, 45. 8ι. Υ1Π, 4. 

εἴο., 6 {10 }18 τ δι ὰθπάαμι 1, θο.. 

(. Πλεόνων ΤΥ, 59., 101 Ατ. πλειόνων, αοά ἨΒΡΕΘΙ 
2. {Π|,.116. 1ΥΚ,, 52. 686. 4]. οἱ ἴῃ 10 115 δ πὶ 1, ̓ ά 

Ὦ. Πλέοσι 1, 58. Πλείοσι 1, τάδ. 1Π, 115. 1Υ̓́, 8. 11. 
ΕΠ 17. οἷο, 

Ἔχ ἈΪ58 Ἰρτεν ραυε τη σο ἢ πιδηΐαν, ράυ πὶ σοττσαπ- 
ἴὰτ, ἤσδὰδ βοχῖροι: Βεἰβίσιιβ Οομϊθοιί. ἐπ Αὐϊδίορῃ, ρ. 45, 
(οἴ. Βπίίηι. ὃ. Τ. Οὖν. γπαχ. δ. 68. Ρ. 254.},; Οὐαμΐηο δα ΐθπι 
πλέων, πλέω εἷ πλέους τιδ5οῖο δι πυπα πᾶπὶ αἀἸχουίηξ Αἰἰίοο- ὦ 

ΤΌΠΩῚ ρόεῖδα 806 1101, ψαὶ 1) ΠΉΪ ΘΥΒΆΠΙ ΔΗ 14 ὶ βου ρίο 85 

Αἴαδι, ΡῥΓο πλείων, πλείω, πλείους : πλέω ἰατιΐατν 1 ΘῈ ΗΠ ΓΘ 

ὨΘαΐΓΟ: 410 σΈΠΟΡΘ ἰθρεχδ χποιλϊηϊ ἀρ βοσίρίοχες Δ - 

008 8116 80} ]ρίαγαθ {11 ἀἸβογερϑηίία, "' 

δ Ζυοῖν εἰ Δυεῖν. (Ν. Ρ. 46.),,, )ὴς. μῖ9 ναγίθ ἰγαάϊι 

Ἐπιδίαι 8. Ναπι ἴῃ Πα. κ΄, Ρ. 802. ὁ Ιμοχῖοο ἈΠείονγϊοο 

δου ]Ε, ΑἸτίοος δυοῖν 1 σεηϊϊῖνο οἱ ἀαϊϊνο ἀΐοεσθ, ὁνεῖν 



'. 

.“ς Π ΡΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5, 

τᾶυυνη 6686 ἀρ νεΐουθβ, 86 ἰαπιθη εο αἱ] ῬΠαον ἀἸἀοπῖς 

γϑορπείογοβ δαΐθιι δυεῖν ΒοΓΊθο ΓΘ οοπίγα αηδ]ορίασα,, πιᾶπα, 

ΘΠ απὰ 4 πα] τ εἰν εχῖτδ. “Αἱ ἴπ Οὐν885. φ΄. Ρ. 1907. εχ 

Ἡδνδοὶάς νεΐθγεπὶ Ππισιια ὰ Αἰςαπα αἸρθποηρατη Ὅε ἴπι εξ 

γηαίανο, αἱ δυεῖν ῥτὸ δυοῖν, οἴκει ῬγῸ οἴμοι, πεῖος Ρ.Ὸ ποῖος. 

ΤΙ δο 116. “Ζυεῖν ει δριὰ Αεβοδυ αι Ῥιοι. 757. δυεῖν 

λόγοιν ϑατέρῳ ΤῊΝ ἰδπιθ ο044. δυοῖν]. 564 ΑὐἹείορ!. Εἶμαι. 
ὅ18., μεῖζον ἣν δυσῖν δοχμαῖν, οἱ Μίεπδηάον. ἀρὰ ϑυτάδη 

ἴῃ ἅβρα: Μήτηρ ταῖν ἀδελφαῖν ταῖν δυοῖν. ““ ὨαΚ. δὰ 1Ρ, ὃ, 

ῬπΡΥ πἰοἢτι9. Ρ. 90. δυεῖν ἐπὶ μόνης γενικῆς τίϑεται, ΤΥ δὲ, 

δοτικῆς. Ετ βοΠο!ϊαϑία σοᾶ, Υἱῖ. 44 ΕατρΙ 18 Ηθοαθ. ν, 45. 

δυοῖν καὶ δυεῖν γράφεται" δυοῖν ἐπὶ γενικῆς καὶ δοτικῆς, δυεῖν 

δὲ ἐπὶ γενικῆς. “οὉ, ῬΗᾶνοΥ. Οὐδς τα δἰςοταη 56 6 -- 

τὰ Του [ἀ55815 μα πὶ Θρουποπθα: οουΐθ 4108 Ιο6058 δὲ ὀρροηϊῦ᾿ 

αι. αταπιμ. ἢ. 161... δὲ Π181] ρτοραμπῖ: ἀπάτη αἰΐθ δἱζ 

ἽἙΠυοΥ αἰ, Ι. 20., 11 40 σοὐςθ8 ΠΊΔΡΠΟ Ομ 8681 δυοῖν 

ὙΘΡΟΏΙ 1556 Γαι}, αἰϊο 6 οαρ. 8. ρμειξιθ, ὉΒὶ στρϑαδ 

τα εἶ σοάῖοδ5 δυοῖν δαρρεάϊίαμ!. Οὐαπααδπι ἴδ] δυεῖν οἰΐατα 

1ἰὰ ἀεἔεπα!ϊ ροίοϑῦ, αὖ ρτὸ ρϑηϊεῖνο παρθϑίαν., απθηὶ Β8α- 

ΓΒ Τηΐαι ΡΥΘίδϊαν ΡΘΥ' ὀνομέιπι ἐαθωϊέ οεἰθ θη ὑὑποντοσιν 

ῬΙΟΔἸἸΟΥ ἐ7ι, ΕΣ ΡΕεγ δέπα Ῥγοοίία αἰϊαξιν, οοπϑἐϊέιξι, 

Νοααθ αὐ] 8 οομίγα ΒΟΥ ρ νᾶ τ δυοῖν Ρύοραὶ Ἐπ- 

βίαι ἶαθ, 4θῈπὶ 0 τ ϑρΡΟΧ18586 μετα (σοι ] θυ 5, ασμ 

ἐδιιθη 15 1} ΑΠ1π4 ἀἰοαῖ, απδη δυεῖν ΓΘρευ γι: ἀρὰ ΤΠα- 

ογάϊάοπι. Ῥοίαίι ἰρίιαν δὰ ἸΙοοιμ, Ὁδὶ ρϑαϊίνιιϑ αν δὶς 

ἐὰν, ΤΘΒΡΙΟΘΙΘ,) φιδμαῦδπι οὐδ πὶ ἭΝ Ι, 5ὅ. νεὶ τ 5οο 

Ομι. νοὶ δά βϑαπμασπι ἴῃ Οἷν. ἂν. οἱ Ε, δυεῖν βου ϊατ, 

αι γΟΙ 41 ταρβα8. ἴῃ δυοῖν οοηϑρ νηΐ. Αἴᾳιιθ δἰϊαπὶ 

4118 ᾿ι Ἰοςΐθ5, Ὁ] ἴῃ βϑηΐϊίνο Πποΐιαξ βογιρίαρα 1πῖ0 Ὁ δυοῖν 

εἰ δυεῖν, πος ἴῃ Ρϑιοῖβ δἵ εχίσυδθ ἤδεὶ 11}0}}5 (Ρ]εευπαηπθ 

ἴῃ. Οἷν. θαι. νοὶ 6τ.) Ἰεσία. ὙἹά. ΓΥ̓, ὃ. 45. “8. 44. ά. 

θά. (ὰ Βερ. ὟἼΠΙ, τος. ἴῃ Δυρ. ΙΥ̓͂, “Ὁ, 44. 47.) Ἰίαφας 

δυοῖν, ἀποά ἴῃ ρϑηϊῖνο ΙΥ, 127. ΥὟΙ, δ4., ἴπ ἀδῖϊνο 1], 

σο. ΥἹ,, τοί. “4]. π΄ οὐαί 8. παθτη ΒΒ ηΪ5 ᾿θριετν (οἴ, Πον- 

ὙΠ}. δὰ ΟΠατῖτ. ρ. 527.), δέΐατα. ἰῃ βϑηϊνο ἰπ ΤΟΥ 146 
401- 



Ππ. Ὁ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙ5. 55 
4υϊάοπι ΡΥΘΘΓΕΡ ΟΠ τ νἱάφέαν. Τὴ6 41118 δου ρίουιρα8 μδθο 
γιομοὶ Ἧγα586 δα ΤΥ, α΄, ἴῃ Ρυβοίαϊ, ΠυΚ.: »»Ατιϑίοι, ἈΠ6- 

. Ῥ. 27. δυοῖν ἀρχαῖν, 864 10᾽1᾽ ἐχ (ὐδιποί. Τερομθηππα, 

Μοὶ Μαϑο, δρυὰ ἴϑηνρ. Ηδὶ. 652, Νεαι. 100. ΧΠῚ, 20. 

Εδαι. ἴον Απαψα. Ὁ. Ηα!ίοανη. ΤΥ̓́,... 526, ΥἹΙ, ὅ. Ιόβερῃ. 
Ἡσάδβοι, 1039. δυοῖν ϑάτερον, δἰ ΒΞ 6α 11 οοάεχ (Ποεῖ «15 - 

Βππ] αν εὶς τον) δυεῖν. εἴ Ρ. 1081. πρὸ δυεῖν ἡμερῶν. 
ΒΈβθοαα. Πα. εἰ Ρ. 1056. τι8. ΒΙροὶ, δυεῖν ἕνεκα. ῬΟΙΥΘΌ. 
ΥΙ, 658. δυεῖν δὲ στρατοπέδων ὄντων. . [άδπι, ποίδηϊε 581-- 

ἀα, δυεῖν ἡμερῶν οἱ δυεῖν ϑάτερον. Ατοίαοι5 57, 2. τοῖν 

δυοῖν, 8ε4 (. δυεῖν. ““ ΟἿ, Πι6ῃ τὰ. αὐ Τιχοίδη. Ὁ 14]. Μογῖ. 
ΧΥῚΙ. -- 6 δυσίν νἱά. Βιυιίίι. ατν τπᾶχ. ὃ. σο, ποι, 8, Ἐ᾿ 
Δἀ Ὀ. 49. )6 τοιοῦτο εἰ τοιοῦτον (ΑἸΠΠΠ| 0116 οϑὲ λυ ]]σαῖα, αὐ- 

46 πίλαμπαπα Τθγθπάθν νἀ είαν, Ὑα]σο ὙΠ], 86. βασαν:- 
ζόμενοι διὰ τὸ τοιοῦτον, ταραχήν εἰο. ΘΕ ὟἼΠΙ, ὅσ. διὰ τὴν με- 

ταβολὴν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπέϑνησχον, 864 πἰγοάαθ ἴῃ Ιοοο 

(458. Δὰρ. Βδσ, τοιοῦτο. (ὐοπηίγα τονοῦτον βευναμὶ [001 1], 
50. ΠΙ, 30. ΥἹ, θο. ΥΠΙ, 21. ΥΠ|, 81.. 1π 410 115 ΟΠ] --- 

Ῥιῖι8 Ἰοοἱβ θα! αν γοοδ] δ. 1, 152. ἴῃ τὶ τοιοῦτον προζεπισταλ- 

ϑαι (458. Αὔσ. τανϑιι8 τοιοῦτο. ὟΙ, 53. ἴῃ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆ- 

ναι ΟἹ]. ἢερ. Οτ. 8]. τοιοῦτον. Οἵ. ΤΠου. Μ. ἴῃ Ταὐτόν. 
Τοσοῦτον ὅ,τι 11, 88. Αἀά. Βοιπομι. ἃς Ερ1]. Ουσορ. Ρ. 9 

Ἡεἰεγοοϊέα. Αὰ ν. 50, Μ. Ταπι ὃ σχύτος ἡτιᾶγη τὸ 
σκότος Ὀδπα αἰοϊίαν, ὙἹά. [πίογρυν. Μοερά, Ρ. 5654. 54. 
τυἱϊυυσηααθ παροὶ ΧΈπόρποι. {νῖ(. θέαν. 1,6 χῖς.}5,. αἰυπ1-- 

486 οἰἴαπι Τ᾿ πογ 1658. Νά 11, 4. Ἰερί πεῖς ἐν σκότῳ, τὶ 

Ὡπ18 (. σκότει, ατιοεῖ ᾿π ογπηΐθιι8 110. 15 τορουϊίαν ὙΠ|, ά5., 
πὶ ἐκ τοῦ σκύτους 111, “5. 

Αἀ Ρ. 55. Μι, Ονδιιπιαιϊσουτιι σα 8 5 ἀϊορυται[οπίδις 
ἀ6 Σῶος εἴ Σῶς ἀἀ46 ἀϊιο5 Ἰοοοβ. ῬΠοιΐ,, Ρ. 566. Σᾷ, τὰ 
σῶα λέγουσι μονοσυλλάβως. καὶ τὸν σῶον σῶν, καὶ σῶοι σοῖ. 
παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ δισυλλάβως σῶοι, εἰ ρ. ἀιά. Σῶ, μονο- 
συλλάβως, οἵ σῶοι. καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ" οἵ δὲ συνηϑέστερον 
γϑάφουσι σῶοι. Οταθ ἱπίοι 56 ῬΡρηδμιϊα σοί Πἴατα Γραϑίτα 

Τλιμογά. 7. : 



6. ΠΕ ἘΠΟΟΟΤΊΟΝΕ ἩΗΘΟΥΡΙΘΙ5. 

οουαῖα8 οοὶ Θομίθασπεν. Οὔτ, πον. 1π ῬΠοῖ. Ρ. 93. 850111- 

οεὲ ΤΗπογαϊ 465, ρίαπθ αὐ ὁοηϑθηϊδηθαπι ονδΐ, ἴῃ ΠΟΙΗΪ-- 

μαϊῖνο Ρ]ι..8}18 σῶοι ΒΟΥ ρΡ5111, γά., 864 11 δοοΌϑΑ 1} Ὸ 811-- 

δΌ]αΥ 5 σῶν 1Π|, 54, αἱ 5011 βιιπὲ ἰοοὶ, ἴπ 481} 8 Ποο γο-- 

ΘΑ α παι ἰπ ΠΟβίΓΟ βου ρίοτθ δχρίαϊ. 

ε νεγῦο. Αἃ Ρ. θο. 8544. ΜΙ. Ζμέιολιωνιν «4 ἰἴριπε ποα-- 

παπααδτα Βρογηῖαι, ᾿Δρκέσειν 1, ο5. ἘΠ 5ἷς οἰΐδι 1 Χ6- 

πορμοηίε. 884 νομίσειν ὙΠ, 48. ε 1ἰὈγ 18. ΘοΥΥΡ 01}, 

Νιολββῖπι διΐατη νϑυρα ἴπ οῶ ΘΟΒινἈΟἰἸο μοὶ Ῥδ 1πἰ6}}6χὶ- 

Π1}}8 ὍΔ. ΧΙΠ, δᾶ. ξζ: 

᾿Αιρηοιέμη. ὙεΥθαπι ᾿Ανοαλίσπκω μἱθυηααθ. 481- 

ἄεπι οἰϊαπι ἰῃ ΤΜπογ 146 οανοὶ δυρηηθηίος; ἰθρίνητιβ ἴἈ πη 6 α 

ἀνηλοῦντο 1Π|, δὃι., ἀπανηλώϑη 11, 15. [ἴδ οἰίαπι ἰὴ Χε- 

ῃ0ρ}ν. Ὑ1α. ἐὰ Οὐτορ.Ι, 4, 5. 

ΔΑυρηινθηΐο ἐδιη ρον Αἰ ἴηι νεν θ15 Βούλομαι εἰ Μέλλω ΤΉποΥ - 

αἴ 468 τιδτι8 ποὴ ν᾽ ἀοίαν, Ναὶ 4 πὰ ΠΤ ΘΓ ]8 ἰοςΙ5 ἐβούλετο, 

ἐβούλοντο, ἐβουλήϑησαν, βου! αν, αἰϊδιαθ ἔοσπμᾶθ, δὶ θχοὶ- 

Ρίπιαϑ 1, 54, εἰ ΤΙ, 45., 00] 6 1ογὶς πιαίαιἀαθ βαπὶ, αα88- 

ἵπτ Τὰ ΘΠ Πἰ 115. ἰδαΐθτι ΠΠ, 5. ἴῃ θομ 8 εἰ ΗΠ, 2. ὟἹ, σο. 

ἴπ ΡΙ ον βααθ ὁπ ηΐθι5 ᾿ἰδι15 γορδυίαπίιν, Ημελλον, ααοά 

ΑΓ δἰΐαπι ἴῃ ΧΕΠΒορ ΒΟ (απαπαπδμη ϑ ἐπ  Ζίτ5 ἴῃ [μεχ. 

τα }6 ἐἰοῖε: ἢ ΧΟπορμ πε ῖ8 ΠΡ ΓΒ. βϑαιρον ϑου ταν ἔϊιελ- 

λον; ““ αἰίευαπι ϑαΐμὰ ἴῃ ΟΥτορ. ἃ] ]αοίίθ5. βαρροάϊεαμξ 
Οὐ, εἰ Ραν. ΜΙ, ἀ18Ρ. 46 ἀ141. ΧΘμΟΡ ἢ.) ;» 5θι6ὶ ἰδηΐαιη 
Ἔχμίροπν Τ ΠΟΥ ἀἸἀ18 Πἰρτὶ. δρᾶ ἴὰ Φύναμαν φαδπαιδπι 

᾿Εδύνατο [νεατιεπιϊα8 681, ἰαταθα παπᾶ νανὸ ᾿Ηδύνατο ᾿Θρίτιι,», 
1, 5. (εμπειῖ. Ἐ. ἐδ.) 4. ((]. γεπεοῖ. πὰ. εὐ Ἐς ἐδ.) 150.΄.588. 

ΤΠ... 55. τᾺτ. ΟΠ 6.) ΤΥ, -δ.ὅϑνάθ: 120. ὙΠ, 926. ὙΠΠ, 
τοὗ, 4]. -α' Ψουθιι εἰκάζειν ἀρια ΤΠ πον ἀϊάθιπ τοὶ ᾿)8-- 

θεῖ δισιηθηίαα (11, δ4.).. υἱ ἀραὶ αἰΐος. σποράδην Ατεῖ- 

οο8 βουὶρίογεβ. για. Μοει. δὲ οὰ8 “εἰδύρυνς ἢ. 185, ΕἸα- 
οἴαδης ΠΟγῚ ἰὼ ΑὍβ0ῃ. ϑερὶ. δα ὙΠῸΡ. 450., 564. 1δὲ ᾧ αἱ 
ῬΡδδίεγαίιν βαδάεὶ Ἰοοῖιβ ϑΘΌρρΡΙ. 291. ἴῃ Θοόρμοῦθαι ἴον- 

παῖ Ρῷν ἢ Βυαποκίι8 ποπηιπαιαλμι ἴπν {15 Δι εὶς ἐπίρα- 



1. ΕῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΠ]5. 357 

βἰ550 ν]θοῖαν. (ΟΕ. ΕἸθοῖν. 655, Τὰ ΧοπορΠοηίθ ϑίπγζίη5 

ΒΟΙΠΡΕΙ ΡΕΥ εἰ 8ου οὶ ἀἰοῖς; τάδ ἰαππεν ΘΟ Π616, δα ΑἸδ0. 

Ὗ, 4, τι. --- Ὑειβίθ ρδὺ εὖ ἱποίριδηιθι8 ΤῊποΥ 1468 
ποτὶ Δ δαρσιποπίπ. Εὖρον 1. 20... εὑρῆσϑαι 1, 4}.. 

εὑρίσκετο 1, 52.., εὕροντο ἴ, 58, (Π1ς φαϊάεπη οριεϊπηΐ Εἰδιυὶ 

ηὕὔροντο, εἰ Ὗ, 42. (495. Ατιρ. ηὗρον. 866 νἱάε 7, 6. ΓΥ, 
σο. ΥἹΙ, 44. 42, ὙΠ, γὅ. «1. ..1π Ποὺ νευθὸ διιριπδαίαπι 

ποῖ Ροπίϊαν. ““ 5616]. δα ΕατνΙρ. ΕἸ: ὅ8ο. Ααή. Ῥογβοι. 
Αάνενβ. Ῥ- 162.) Ῥανῖτεν εὐθύνϑη Ι, 95.7γ. δὲ οοτηροβίία δχ 
εὖ, τἰ εὐνομήϑη 1, ι8,, εὐτύχει ΕΥ̓͂, 79.» ἈῚ ρδιιοὶ. οοσὰ, 

ηὐτύχει, ηπ86 ἔογπηα ΠΥ, 117. ΠΟΠΗΪΒῚ αὶ Ραν. Ἐ', ἐποίδίι, 

εὐτρεπίζοντο ΤΥ, 1τ25., ὰὕπ66 ααοὰ 11, 18. ΞοΥἸ  ἴὰΓ ηὐτρεπί- 

ἕοντο, ΘΟ σθπάι πηι. ἐπ ἢ ἈΝ ΘπΟρΠοπίθ βουρίαγδθ 
ρου ἣν τατὰ δπιΐ νϑϑιϊσία, γ861 ἴῃ σϑυθο εὔχεσθαι, ἴῃ 4τιο 
δαρσιπθηΐϊαιι ριοΡαίαν Βυαϊπδππο υ. τπεχ, δ, 84. 6. ποὶ. 
5. Ὑἱά, ἀἴδθρ. 6 Χεπορῇ. ἐ18]. Οταμιπιαῖοὶ 46 ποὺ δὰ- 
σιηθηΐο ναὶ] δα άθμαο ναὶ δε ποίεμο ποη δδείθμι ἐγαπηΐ, 

Ιᾳ Ποιοαΐϊδηὶ ἔγαστηεπίον απο Ραιν ΡΗνγπΐομο 50}-- 
Ἰεοίπὶ 6ϑὲ, Ρ. 202. Ἰορίπιυβ, Εὐξάμην καὶ εὐξάμην, ηὐδύ- 

κουν καὶ εὐδύκουν, καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ εὖ ἄρχονται. 64 ἴῃ εἰπ5-- 
ἄθῃ Πενοαϊδμὶ ἔγασυηθηΐο αὖ Ἠδγιήδππο εὐϊίο ῥ. 514. ἴϊαὰ 
βου αν : “Δ μαρτάνουσιν οἵ λέγοντες ηὐξάμην καὶ ηὐχόμην, λό- 
γῳῷ τοιούτῳ" ὅσα ἀπὸ τῆς εὖ διφϑύγγου ἄρχεται δήματα, ταῦτα 

τηρεῖ τὴν εὖ δίφϑογγον καὶ ἐπὶ πάντων τῶν χρόνων ---- τὰ δὲ ἀπὸ 

τῆς αὖ ἀρχόμενα τρέπεται εἰς τὸ ην, αὐλῶ, ηὔλουν, αὐχῶ, ηὖ- 

χουν. Ἐχ πος αἰαᾳαθ Πἶο ἰοοο δοῃ αι λα δϑὲ αἰπι Ηθνο- 

αἰαὶ ἐραρυπθηΐαπι ἴῃ Ρίθυϑοηὶ Μοθυ δε Ρ, 4δο. Ηὐξάμην 

καὶ εὐξάμην, ηὐδόχουν καὶ εὐδόκουν, καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ εὖ ἄρ- 

χονται ηὔλουν δὲ καὶ ηὔχουν, ὡς ἀπὸ τοῦ αὐλῶ καὶ αὐχὼ. 

Ττὰ δὨ]πὶ Πᾶθο νουρα βου θθμα 6586 δχἰϑιπαπηα85. Οπιπ 

1185... αἱ βουιρίαχαπι ΡῸΡ ἐν Ρτοραῖὶ, ἴδοιὶ 81.858 ἴῃ εὐλό- 

γησα 86 ηὐξάμην ἀϊοὶ ταῦεὶ Μοοιὶδ Ρ. 1γ5. Οοηίειτὶ 
εἰΐαηι ροίεϑὲ Εἰβομεσ, δα ΨΥ ΘΗ ον, Π|., Ρ. 280. --α ἴῃ ρ]ι8- 

ῬΈΣ 



"ὃ 1. 5 ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΘΥΘΙΘΙ5. 

ααδιαρογίθοϊο δαρπιθηΐα πη πδια τετο οὐαἱ (1 ΤΉ πογ ἀϊ 465. 
Καταπεπτώχει ΕΨ, 60. αἴᾳμο ἰδ 6 ΣΡ 115 Γαδ δ πά τι πεπτιό- 
κεσὰν 1, ὅ0., γεγένητο Ψ, τά, πεπόνϑεσαν ἴῃ οο 4, οριἰμγὶσ 
ΎὙΙΙ, γι. ἀναβεβήκεσαν 1Π, 25. ἢ ὙἹἼΠ, 4. 44, (υδ] νἱα. 

Π0Κ.) ΨἼΙ, 55. Ὗ', 10. 8016] προκεχωρήκει δἰ 8616] πρού- 
πεχωρήκει Ἰερῖτατ, Ι Ῥ] βαρ ον ἔθοϊο νευῦϊ ἵστημε τδ-- 

χθμθ ἱποουίαμα, αἰγαγῃ ἑστήκει 8. εἷστήκει Βου] θειἀαγ 8ἰ1. 

Καϑεστήκει Ἰερίταν ΤΥ͂, 55. ὙΠ, 15,, ἴῃ Ρἰθυίδαιιθ [0119 
οἴϊατη ΕΥ͂,.26. γδ. εἰ 80., ἴῃ 4αΐθις Ἰοοῖβ Ἀθρ. οἱ Μοβαι. 

εἰ βου δαπῖ, ᾿αἴᾳμο ἴῃ (4885. ΔῸρ. οἱ Βερ. ὙΠ|, 29.: ἀφεστή- 

κει ἴῃ (8585. εἰ Βδρ. ΨΠ, γ.; ξυνεστήκει ΕΥ͂, ο6., 110] 5015 

Μοβαα. ἐν ϑ68 Ἰοηρα ἔγθαιθη 8 εἴστήκει, δὲ βίη ρῖοχ 1, 
89.» εἴ οοχηροβίϊα ἀφειστήκει Ψ'ι, 87. (Η. ὃ) ὙΠ, 1ο0., κα- 

ϑειστήκει ζ, τοι, Π, 49. ὙΠΙ, 58. 4].. περιειστήκει Υ͂, γῆ. 
αἰ ἴῃ ΑἸΡ. δὲ 41118 10 γ}158 δάμη ΨΙ, 6ι., προειστήκει ΠῚ, 
70.) ξυνειστηζκεν Ἐ, 90. 

1)ὲ ορίαἰέφο. Αἰ[1088. [οτπιὰ8. ΠαΒΠ δ τα Ἰρρεαεδιαι 

ΤΉ ΘΟ ἀἰ 465, Οομιτπιμ 68. ἴΆΠΔΈ ΠΟΙ. ΒΡΕΓΗΪ, ΤΠρορχώροῖ 
ΤΥ, τοῦ. (προχωροίη ΤΙ, 5. ὑποχωροίη ΕΥ̓͂, 10.) Δοπκοῖ ΗΠ, 
θ9. 1οο. ΠῚ, 16, (δοκοίη ΕΨ, 11.) 864 δουίϑβιὶ ορίαἰϊνὶ 

ἰου δα ῬΟυβοπἃ Ρ].88118 5ΘΙΊ ΘΙ ἢ} ταν Βμὶοὶ νἱ ἀείαν. (855. 

ἰαιθα ἐξελάσανεν ὟΙ, 28.) ἴπι ρᾶβδῖνο ψϑρευϊαπέμν οἰϊδὴν 
βοϊαΐαβ ἔογιηδθ ἰθυ ϊα 6 ρθύδοηδο σφαλείησαν ΠΠ, 48. πεισϑεί- 

τησὰν ΠΙ, 42. γνωσϑείησαν ὙΙ, θδά,, ττὐ πο ομπμΐ εχ ρᾶνὶβ 

νευὰ δἰπὶ απ86 Βα ΤΠ ΠῸ15 δουῖρϑιὶ ΟἿ. πιαᾳχ. Ρ. 472. Ἐ οἱ 

Ῥ. 526, ποὶ. 10. εἰ Ναιμῖδο Ρ. 255. γ. Οὐδε ομιηΐα να]θηΐ 
εἰΐδιυ ἀθ Χομορμοῃίθ. (ἀναλωϑείησαν Ογῖορ. Π],.., 8.) 

Ορίαἰῖντι πε! ΟΡ τίϑημι ἀπλλαην νοῦ! Ροϊοϑῖ 

τἰΓῸ ἢ ΡῈΓ οὐ 8Π ῬΘΓ εἰ εἰ ΒΟΥ θη π8 ϑ11; 11πᾷ ἴδηι θη. Ὡ.810-- 

τϑὰ παροὶ αὐποϊουνιαἴεια. ᾿Επίϑοιντο ὙΙΟΜ, 11. Ὑεῖι. δδά. 

οἴντο, ΟΕ]. οἱ ἄερτανν, εἴντο. ΜΌΝ ΨΙ, 1ο. Δυρ. 
τ. οἴντο, ἄδρτανν. εἶντο. ᾿Επιϑοίμεϑα ὟΊ, 54. Ῥερτγανν. 

εἴ ἃ οοχτεροί, Αυξ. ει. Προϑεῖτο ΠῚ, 85., ςεἀ Ρᾳ]. προ- 
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ϑοῖτο, Ἀτὰρ. πρόϑοιτο. ϑ᾽ΠΙΡΙΠΙοἰ εν Πρύοιντο 1, 180.» τπιδὶ 
Β6ρ. οἱ ἀδργανν. πρόειντο. Ηΐπο δίίδιῃ ἐπ φομ! αποίϊνο γθοῖθ 
δουιθινιν ἸΤρόησϑε 1, σι. ᾿Επίϑωνται 1, θά,, πεαιια ἀὰ- 
ἀἸθ μα] (855. ΑῸρΡ. ΡΑ],, 41}}1, 55, Καταϑῆσϑε ΘΧΠΙθοηὶ οἱ 
ΙΝ, σι: ᾽Ἐπιϑῆται. 864 οοπίαποῖῖν 8 ψΘΙΌΙ ἵστημι ΡΟΣ οἷν- 

οὐ Πθχαηι δου αν. Καϑιστῶνται 1, ἀ4. Υ, 56, 44. ᾽Εφι- 

στῶνται 1Π1, 83, ᾿Επανιστῆται (855. ΑὉρ. Υ, 25. Καϑιστῆ- 

ται {Π1|, δ6...ὄ αἃνὴ᾽ὶ ἀδργανν. καϑίστ. Αἰαπα 16 ΠῚ, 4ο. ᾿άφι- 
στῆται, αὶ Αὐ΄ς ΟἿ. νϑῖξ, βα, ἀφίστ. ᾿Ενίστηται ἰάπιεπ Υ ΠΙ, 
69. 15 ΟπημἾ 1:5 1015, 564 τ1416, ΟἿ, Βιυΐίη, Οσ, ππᾶχκ. Κ. 
χοσ. ποῖ, 50, ᾿ 

Δὰ ρ. 82. Μ. Ῥ͵ωεφμανηρον δοίη, απο τὰ ΤΊ πους 

ἀφ Ῥὲν ἡ βου δὶ αἰχῖε Ῥαμδοιίαβ, ἴα (εν ἴα ἀα άθμη ρϑι- 

508, 5ΕΠΏΡΟΥ εἰ ΒΑθοἱ ἴπ Ομμπ .5 ΠΡ τ, ρυαθίοσ απ 4 οά 
ἃ ἤδη ἀπιοῖς βουρίασα ἐοάϊσαμι ἤδη Π, 55., υδηαπδηι 

νοὶ ποὺ ψουθαπὶ 4110] ἤδει δουι ταν ΠΙ, 22. 115. Υ, δή, 

ΥΙ. 27. Ῥυῖηδ δαΐεηι ρΘΥδΟπα ΟΠΊΏΪΠΟ ΠΟΙ ΤΟρΟυ τ ἴῃ 
Ἰιος βογίρίοσθ Αδ4, Βαίΐέμι. Οὐ. τπᾶχ. δ. 97. ποῖ. τά --- 16, 

. Ῥνδοίθγοα (6 ΠρῸΥ [οἰ νοῦ δὲ εἶμι ἐογέϊα ρεγϑοπα ρῖμώ-: 

"αἶ5 ἀἰοθηάμπηι. 0 4ὰἃ ϑη1465 8. ν. ἦα παρδὲ πο, Ἦια 

δισυλλάβως σὺν τῷ « γραφύμενον᾽ οἱ γοῦν ἤϊωνες ἤϊα λέγουσι, 

καὶ ἤϊσαν τὸ ἤεσαν. καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ οὕτως ἀναγνωστέον. 
ἀκμάζοντές τε ἤϊσαν ἐς αὐτόν, οἵ Τωνες ἤεσαν παὶ ἧσαν. ἴὰ 15 
ὨΟΠΉΜΪ]α σουγηρία 6856 πιδ τ  ϑϑί αι δϑὲ, απαμι εἰ 8101 1ππ 
οσίοο εἰ 118, 4π86 Δἰϊαπμας, ποία δαὶ, τρρυσηθηϊ. ΙΡΠ6- 
15. 4.1 ϑαάθῃν μεθοὺ Ρ, 47... 1 νευ]υ 5. ΤΠ σου ἀἰἀ15 τδοῖῖτι5 
80υ 01 ἤισαν, 14 δδὶ ἦσαν. 1ῃ Ῥοβίγθηηα δ αἴΘ ΠῚ. ΟἿ] δυάδα 

ΟΟΠβΘμἰ, 1π 410} 8 ΠΡ Δ 85 Ἰορεμηηι πιομεὶ ἤεσων 

καὶ ἤϊσαν.. Οὐ ᾿]5 (ἀγταπιηχαίιοῖα. ἔβοια πὶ δἰαπι Ζοηᾶν ἃ, 

Τιοχῖο, ΒΙΡΠ ΙΗ. (οἰ β!ίη, Ρ. 254,, βοΠο]αϑὲ. Πα ΠΗ Κ. Ρ. 161. 
γ16. Βαϑι. δά τερον. (ον. Ρ. γϑά. 1)6 1ρ80 {0 1Ἰοοοὸ ἘΠππ- 

ΟΥ̓ Πἀ15.,. 48] 6511, 1. δἱ 1 αὰ0 ἦσαν (εχ εἶναι) ϑαρρεάιδηΐ 

ὨΟΘἰΡῚ 101» [ἢ ΠΟ 5 αἀἸβροςἀθ1 αν; ἤσποὸ ἰδ ηΐαπι πὴ ΘΟ ΘΠ1 08, 



οδ Ἡ ΡῈ ἘΕΘΟυΊΤΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΌΙ5. 

οἱ ψουρθαίη ἐξνον δὲ γδροπθη μη 811, πὸπ ἧσαν, “5ε8, αἱ 
ἴατα Ἰπηνς ΘΟΘΠ θυ. δὰ Ὀομ. (66 ΘΟμ,Ρ. ν 6}. Ρ. 1γ8., 
ἤεσαν βοΥἼ Θπ ἀπ1ηὶ 6886 5 Π8 ΠῚ Πιᾶ 66 ΤΟΥ νᾶ ἴῃ οαϑίου 8 Ομ η]- 
Ῥὰι8 Τ Πιιον 115 Ἰοοὶβ ἐχϑίαϊ,. Ὑιἄος δ οχ τπᾶχῆπα Θχθ- 

Ρἱουασι πα! πάη Ῥαιιο 551 π|ὰ δἰξουαυηι5, 1, 5, ΗΙ, 107. 

111. 115. ΕἼ50ῃ. δᾶ Ὗν ΕΠ ον. Π, δοῦ. εἰ Βυιϊίη. (ν΄. πτᾶκχ. 

δ, τοῦ. Ῥ δθ1.: ὭΣ 
ΣΝ 

Ἔχ Ῥανιΐοα!ο ξύν, ἐς, ἕνεκα ἰ8 1 Δα πον πὶ. ᾿Εών ἴππὶ 

5ἷο Ῥίθηῃδ ἰν} ἤν, ποπ ἀαἴθηι ἄν μγυ νυ μα 556 ντθείαν Ε]}-- 

ογά 68. Ηοο θοΐμ [θ᾽ ΒΟΓ 11 1 Ὁἴ115. 1 0}158 τερον, ΤΥ, 

ἀθ., αὖ] ργαθοθαὶὶ ὥςτε, οὐΐπ8 Ἑ δα θην θυ η 1ἢ ἐάν 

ΑΌΒΟΥ ΠΟΥ ῬΡΌΝς οὐ ἴθ Ῥὰᾶν. ἢ. ρίεηδ [ὉΓηδ βουναία δϑὶ, 

ΜΙ, 15,118... 4ν δἴϊδπι Ροθι 18 Αἰεἰοῖα. ποι }}}1 δριμαοδ- 

χτηΐ (ν14. Ηθεμι. 84. Ὑ]ρ. ρ. 825.), 564, αἱ νἀ δῖαν, τα! 6. 
οἰ ΒοΠδε, δὰ δορὶ. Θεὰ, ἢ. ν. τοθ2. οἱ πὶ 1πι|, δια Οὐν885. 

Ῥ. 147.) [κι Χεπορμοηίὲθ ἔγθα θη εϑι. (Ὑ14. δίαγζ, Πμοχ. 

Χορ.) 

π΄ [15 Ἰριίαν. οπιηῖθ5 ἘΠ ΟΥ ἀ 165. ἀπ Π] Πδγἢ Π01}- 

πὰ}1α παροῖ 40 4}118 βουιρίου 8. Αἰ(1ς15. ΠΡ ᾿ηϑεα ἴα, 

ἰαπιεα ἃ Αἰιοα αἀἰα!θοῖο οπλπ 0 ΠΟῚ τϑοθά, ϑεά γορε- 

γἱαπίυν δἰΐδπι ρα δὰπὶ πὲ 6 Τοηΐοδθ μοί 5 διξ δάθο Πο- 
τίοδθ ἀἸαἸθοῖο σον θην πο 8 1118 σἸ ἀθαι ιν. Οὐαθ 61ι1- 

ἄδῃι μ6 ᾿υϊο βουῖρίουἹ οὐ αΐ πὶ ψουίϑιι ταν, 18 ΠῚ δΟὨ ΘΙΏ- 

Ῥίαπᾶα βαπὶ, Ημπο ρυίπημι Ῥδγεϊπιθης δ] σὲ 80] τἀ6 ἴον 
186 ῬΙῸ οοηΐγαοίθ : εχ Βα δια μ 1ν 18 Βορέας ΠῚ, 96. 1Π|, 4. 

25. αἱ]. (Βοῤῥᾶς ΥΙ, 2.: υἱγταπιαθ. δἰΐαπὶ Χεπορ οι) ἤ7α- 

λόέντος οἱ Μαλόεντα Π|, 5. Σολόεντα ΥΙ, 2. (5ε4 ““2ρματοῦντα 
ἘΣ Ἕρμ. ΨΠΠ. τοι... ᾿Ελαιοῦντα 102... υἱ Βο] πη θη ἰαοθα- 

1118) Ἔχ δαϊδοίϊν!8 εὐνόων ΥΙ, δά. 1ῃ Ορ᾿ϊηνῖ8 110 15 (ποῖ 
8815 ἀεἴθηεὶ θο δ ἴεν: ορδουναίῖο δ] Οσερου. ον. Ρ. 481.), 

- τριακονταέτης Ὗ, τά. (απ ΔἸ 1 ὲ ΒΘ ΠΊΡΕῚ τριακοντούτης 801}- 
Ῥαΐϊαν. Οἵ. ϑίαγζ. 46 Ὠ14]. Ρ. 47. οἱ Βυιϊίμῃ), Οὐ. γπᾶχ. δ. 7}. 
μοΐ. 7.) 6Χχ νευθὶ5 πλέει ΤΥ, 28.., 4ττο] πὶ πλεῖ πιυϊααγη 

(φπαπααια πνέει Ἰοσίταν Γπχοίατι, 14], ρον. ΧΙ) Τυμ ἢ; 
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αὶ ᾧ ἐχβρθοίδηϊ, ἴῃ ἐπήν, αυοῦ Ιομΐσασα ἀοίμ πὶ ἃ 50} 6ἷ-- 

ἄξιο ἴῃ ]οχίοο αν. εἰ ΧοπορΠοη 5 Πρνὶ δα] θθης ΟΥγορ. 

1, 2, 1. δ πβαρραῦ Του 414 650,47. ἯΙ, 68. 5εα ᾽᾿Εφύρη, 

«ιοα Ῥτὸ ᾿Εφύρῃ (ρ6ΓὉ ᾿ 51 056γ.) τοι αϑυθηὶ 1, 46... 5ουὶ- 

Βοπάυμι οὐαὶ ᾿Εφύρα (τοη "Εφυρα οὑπὶ δοοθηΐα ἴπὶ ρυϊπηα 

δΥ Πθὰν αὐ ἃιὶθ Βοεοκβίμμαι ἰερεραῖιν Ριη, Νεα. Ὑ11.: δῆ. 

Ηδνη.), φαθηιϑα πιο απ βου! ρίπη 65 [ἢ δα Ομ 8 δἰ 5686 

Αἰιοῖ5. Ἐπ᾿ Χαιρωνία αἴαπιε Κορωνία, πὰς πο τοίογί 50Π0]. 
Ῥαὶ. 1. 115,9. οομηπηθηία. δαμξ Οταμηπδιϊσοντη, εἰ μας 

δἱ εα Ποχίομοθβ ποι ππμι οἱ νου οσ πὶ ἰ6 σον ΟΥ 15, ΠΟ 

ΒΔΕΓΟΡΙ9 ἴῃ Πύϑεω 11, 30.» ΤΠΘΠΊΟΥ 4ΌΠΡΡ6 ΘΟΡΠ1, 486 
νεῖ ἴῃ γυ]ρσανίθιιβ Ομ πη 1015 46 Πποσ σθηἰἶνο ἀ]οιειιν", 

Ααά. «αἱ Χεπορῆ. αγγορ. 1,.2,.1.. [Ιάδμι ναῖδὶ (6 Ῥογῖοο 

δουϊίῖνο ἴμ. ἃ, (Εἰ ΓΕΘα ΘΠ ον δ θη ἴπ ΠΟΥ ο5 ΟΠ 1} 15 

Ῥτορυῖς. ᾿Ιϑωμήτα [4 τοῦ. Ζέρδα ἴῃ ((458..1, 59. Κλεαρίδα 

ιν 11. δὲ βθπιοὶ οἰϊαπα ΟΡ. 10. (Κλεαρίδου Ὑ, 6. οἰ 5616] 10.) 

Βρασίδου χαθι 4}101 (ΕΥ̓, 8ὃ5. τοῦ. 152.) Ιαραῖπν, Βρασίδα 

ἴαπαθ ἱπν ΘΏΪ68 ἴῃ ἢδσ. δὲ δἰ ἐἰδ' ΠΟ 11}}}18 ΠΡΌΣ ΤὟ, 127. 

[πὶ τον ῖα ἀθοϊπαῦίοπα πουαίηθ φαθθάδηι ργορτῖα ἢθοϊμϊον 

ἴῃ τος. ᾿Αφύτιος 1, 64. Ὁθὶ β.[ο]. : ̓Ιωνικῶς εἶπεν ᾿ ἀφύτιος. 

ἔδει γὰρ διὰ τοῦ δ. Γοάξιος 1Υ, 10γ. Κνίδιος Ὗ, 51., δὶ 
να, ποῖ. (Οοπίγα σανοηάαλ ἀρὰ ΒοΥ οο5 80] ρον 8.9 Π6 

ἴὼ [15 Του πιᾷ5 ἴα τος τορι ποπαϊ5 πυοάαπ Ἔχ οθ Ἀ Π1115. Οιυιῖϑ 

οπἷπι ρυδοῖου Βυαποκίπια τῃᾳ ὙΠΕοοΥῚΐΟ 501Π1οτοῖ Ζέλφιδος 

11, 21... οἱ 51Π11Π14, 4 Ζάφνιδος οἷ, Αἰἴὰ ΡΊΌγα ἰοὐϊ65 101 

Ιεσαπίμν.) [ἢ ν ν} 18 (6 ἐρϑάραται οὐ δἰ πη  θυι8., 46 4α]}0 5 

νά Μδι}}. τ. Ρ. 254. ποῖ, 1... 1τ6πὶ 46 σημῆναι, αὐοΐ 

Ὡοπ ἀορεῖαὶ Τοπίσαπι ΔΡΡΕΙ αν 6 βοῃο] δία δὰ 1, σῶ. (ντα. 

Βιυίιμ. τ. ᾿πᾶχ. δ. 101. 4. ποῖ, 5. οἱ πὺ5 δὰ Χεπορῃ. ΟΥ- 
ΤΟΡ. ΤΥ, 5, 56.), δαρεγοβὶ ἰδπέαπιη κεκμηῶτες 1Π|, 59.» ῬΓῸ 

απὸ 1ῃ ΠΙΔΥ 5. τϑοΐθ χεχμηκότες 80 Υ1 δ᾽ τα}, 404 Ἰπν Εη]68 ΥἹ, 
54.: Ρᾶτοδ, 4086 ροείϊοα Ραΐαπίαγ, εἶθ ατθιι5. ν᾽ 46 ᾿ηξνα 
οαΡ. ΧΧ, ; εἴ 51 αδθ ραίνῖα ΡΟΡῸΠ οαϊ δά δηι αἸα] δοῖο α1{6-- 

ταμίαν, αἱ ὁμωχέται δαίμονες ἴῃ τεθ5 Βοθδοίοναμα ΕΥ̓, 97, 



32 Π,., ΠΕ ΕΠΟΟΥΤΊΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5. 

(Ε. διά. οἱ ῬΙοι.) αἴψαο ὠργυρέᾳ εὐλάκῳ εὐλάξειν τιν ὀΥαΘΌ]ο 
᾿μδοθαθηλ 5 ἰίο 4, 106. Ἐκ ποὺ σεπϑὸ δαμὶ ἴοδάονα 

᾿μδοεἀδογποπίογαμι δἰᾳα6 Αὐρίνογατη ᾿ονίοα ἀϊαἸθοῖο 8οι-- 
Ρία, (6 πὰ πο} 118 δἀθηάα. {0 ἰαπιθὰ Ὀγεν ϊαϊ5. εὸ 
Ἠ18 158 ϑἰ εἰ] 0508 08 6886 ορογίεῖ, 4ὸ πιδρὶ5 Ἔχίραα θὰ δϑὲ 
Ῥᾶγ8 ΤΠ πον 4118. τὼ 4π8. Πδδο 4 ΑἸ οί 5 τοσπαῖ, Αἰἴξονα- 
1018 ἸΡΊΓ" δὰ ΡΟ 5817} 1; 488 δὰ ἀϊνουβδαβ [ΟΥπ188 αἰδ-- 
ἴθοιὶ Πουῖοα 8 ἀἸβοθυ θη 88 ΑἰΤαυἹα οοπεναηῖ, Οὐδ5 απ 
ἀτὰ Ὥομ ἀἰδεὩρπιουθμὶ ν]ν] ἀοοι, αἰοῖ νὶκ ροΐοβϑί, φυδηΐατα 
ἴῃ ΡΙησθ αν οἱ Τμθοον ἃ γἠαχίπιθ αἰ] θοῖο οοπδεϊπεηθα ἐσ- 
ΣνΘΥπῖ. Ῥυϊπηη8. Πδ5 ἰθροῦγαϑ ἕαρανὴ Ἡδυμδππα5 ἴῃ 11-- 
θ61|10 δ᾽ ἀἰαἰθοῖο Ριπᾶάδνὶ, 5εὰ αποά Πἰο ἰθὶ ἔοι τα ϊοϊ πὶ 

Ῥ. γ.: ,,Ὲ Τουῖοα ἀϊαϊθοῖο ἰδμίπτα δά βοῖνις Ρίπάδτιι, 
υϑηΐαπι δὲ δα αἸοιίο18 5ρ]θμἀογεμι οἱ δ ὨΌΙΠΘΙΟΓΠΙ 
ΠΟΙ ΠΟ ΟΠ ἰδ ἸΔοπθαγ νἀ θυδίαν, τϑρααίδηβ {Ππ4|, 48 

ΔῈϊ ΤΠ 6}10}}5 δϑβθηὶ, δὰ να]ρδυ δ, ἀὰΐ ΘΟΡΕΪβ ἴῃ ἸΟοῚ8. τιδῖ-- 

ἰ8ι1 ΠΟΥ 51; “ 1 ἐδ ἐγ σἹ σου ῬΟΐ 115 πὶ ΟἸἸΟΥ]οἷ5. Θαν τη -- 

ἨΪΡ115 ΘΘυ Ὡ]0Π6 ἀἸοία μι νη 8: πδπὶ ἰῃ Ῥίπαανο δ] πδη-- 

ἴπηη Ἰα θο[αοίαιων Πἰ5 Τοοεγῖθ5. ἘΠδηΐη αἰα οι Πουοδο, 

44 118 ν]ροὸ ραξαξαν, ἔονπιαθ θα 6, 4α]Ρθ5 ΡΙπάαντιβ ἀ)511-- 

ποὶ (ν1α. δα. 1. 1], Ρ. ΧΙ. 8344.}.)ὄ ἔδυιβ οῃγμ 65 δἰϊϑηι ἃ} [18 

ξοραθυῖθ 5 αρϑιιηΐ. Νοη ζ ἰὼ [ἴ5. πιθΐαίαν ἴῃ σ (564 5ου10]- 

διλαν ἐρίζειν, δικάξεσϑαι), πο ἐλϑεῖν ἴῃ ἐνθεῖν. Νεαπθ ἴῃ 

Ποο. γῈ] 41115 ἱπῆη ἶνγ 18. εἰν ἰναπϑὶῖ ἴῃ ἐν νοὶ ἣν. Τα] 56- 

ΒΠν 18 δοοαηάδθ ἀθο! πα το 5 ἰἢ οὐ ΠΌΤ, ΠΟ 1η. ὦ. Νάηι 

πῤ ἄλλου αἰηπα ἴον Πελοποννάσου Ἰεσίταν, 11ἃ 1ἄεπι δεϊαηι 
αδνίο 1 ]οοο οἱ δ Ϊ58 ̓ξπιδαύρου 1Π0}18 Τα μ "5 τϑϑεϊξα θη-- 
ἄστη. ΤΙ͂Ὴ δοοιιδαΐϊνο Ρ]αΓ]}18 ααϊάεηι ἀ]Π14 ἃ αἰ δ θηια, 
ἀπαίθητιϑ ἴῃ ΤΠΠΟν 116 Δ Ἰο] 8. οὐ Ὠοπηΐηα ΡΡΟρτὶδ Βα- 

θϑηΐ ἰθυιϊπαἰϊοηθαι ὡς, 866] αὐτονόμους εἰ βουλευσαμένους 

ΥΘΙΠΘῺΣ οὗὐς. ΒΔΙΙσαᾳ ααΐδιη δἰ μα 0 τᾶτὰ ἰπ 6 ὲ Π08 

4αΔΘΡ ΥῸ, αἱ ἔβοίαμη 811) αἱ βευᾶο ΤΉΠοΟΥ ἀ1418 οατα ῬΊη- 

ἀἄλρο, θαι ναὸ οαπὶ ΓΗΘΟΟυο οοηβθηίίαι, Οὐοά 5ὶ 

ϑδογείαν 46 ροεία, ἤππὸ δχἰ δι πα γοθ ΡΙπἀαυ πὶ 1πη1 αἰ τι γη 
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6656, υἱ ἔδοϊξ 15,. οαΐα8 Δ] 4α οὐ οαΥπηϊηδ πὶ ΤΠδοογΠ [60}]-- 
ἢᾳ τϑοερὲβ βυῃΐ. 6 ΤἬΘΟΟγΙΟ δ], ΘᾺ]Ὸ8 6] α] οί 5 Δ4-- 

δΒ8ο ρίαπα περ θοία ᾿ασοῖ, πη Ποὺ 88] θη ΟΡ θυ ὨΟὨτιΐ556 
δαἰτιοῖαι, απ θα! 811 41118 5] ΠΡΌ] 5 τῈ8 ἰγασίθιὶ, ἀθ θεν 6 δα τα 
ἘΧΔΙΏΪΠΘΓΘ, ατια}6 αἸαθοὶΐ σθημ5 51} ἴῃ ΠΌΘΠ6. ΘΙ 16. 

Ἰνεαυααύδτη Θμΐπὰ Ομ Πἶα σΔΥ Πα η8 , {4π86 ΤἬΘΟΟΥΙ ΠΟΠΊΘῚ 
Ριδοῆχυθι Βαρομξ, θαάθιῃ αἰ] δοίο βου ρία βηΐ, 56 418 

θογοα., [18 ἰοηῖοδ, αἴας Του οαθ αἸ6] ΘΟ! σταγδὰ8 πῃ ἤδο 

ἴρβα οδυ να τίη οοἸθοίΐομα ἀπὸ γΘΡΟΥ Πα αν σΘμ ΘΟ. 8. Οιιοῦ 
σαστη ξασονθὲ 605. 411 ᾿ΓΠΘοου τα πὶ ΘΠ ΘΠ ηὶ (ργεαείογ- 

αάδη αοε 16, ΧΙ], Ἰοπίσα πηι 6856 Δ πὰ ΡΣ ἘΠ 1π|6]} δοΐ α 1 
εϑι) βϑθρ ϑ81 16 ἴῃ ΟδΥ ΠΗ Πα Ρ]4Π6 Τοηϊοα ΠΟΥ Οα8. ΓΟ} 185 
ἰπια]ουαῖ. Οὐ 5 Τϑὶ δ ποίου Ρο ϊδοιγατ ὙΥανίοπι5. ἢδ-- 

Ῥεπάμβ, 4πθπὶ βαθρὶμβ. ὅπϑτὴ ἀεοοθαὶ, βθοι! δαπὶ γα]- 

ΟΚΘμδυἾα5 δἰ ρυαθοραθ Βυ ΠΟΚΊ5. ἘΧΡΟ]]εη 846 ἰσίταν Π)ο-- 
τίοαθ ΤΌΥπι86 ᾿αθ πί1115. 110 115 ἐσ 4. ΧΥΪ. ΧΥΠΙ. ΧΧΗ. 

ΧΧΥν. ΧΧΧ, ὕἱ δὐΐεμι δϑμι 8, ἡπδηξαγῃ αἰ ογαὶ ἀπ ρ]οχ 

Τοουῖοδθ αἰ] θεοὶ σΘΠι18 9 ΘΟΙΠΡΑΓΕ8 ΠΈῚ ΘΧ ὉΠ ΘΟΙτη ρυ]ο-- 

τῖθτι5. νῈ] αἰϊαηη θυ αι, 4 πδν ἔπτη δ σαϊπίπμι οἱ ἀδοϊ- 

ΤΏ ὉΔΥΘΗ 59 1Π ΠΌ]Ρ15 ϑ᾽ο]α αἸαἰ δθξι 5 Ἰ ν ΘΙ ΠῚ, ΘΠ ΠῚ 

σνἰρεδίταο απδνὺίο ν 6] βϑρίϊπιο, απ ἐα ῬιηάανΙ ἐπ αι10-- 

ΠῚ βουρία δι, οἷ, 4 απ ᾿ἰθΓΟΡτ τα δουὶρ τα π γον ο- 

σαν υῖθ, 688 ΠΟΓΙοα5 [ὈΓΠΊἃ 5. 4185 ἴῃ ΡΙπάαγο εἴ ΤΊποΥ- 

ἀϊ4 6. ἐβεβϑθ για! πλ118, Π6 ἴπ 15 φυ]άθηῃ) [ἀν }}| ΧΧΤΥ͂. εἰ 

ΧΧΥΗ. ἀθργεμθηάθθ. 864 ᾿ῬΓΠεοονπΙ ἀἰαϊοοῖαι. Ῥ θη 8 

ἜΧΑΠΉΪΠΑΡΘ ΠῸῚ ΠῸΪτ5 688 Ἰοοὶ. [πὶ ἔοοθόγο απίθπι ΡΌΡΙΠοο 

1 Δοράἀδθυβοηῖ εἰ ΑὙ σιν, δ οσϑη 86. χη] Πἰπι6, 864 ραίγίο- 

ΥᾺΠῚ 1Π5{Π ΠΟΥ ΠῚ. ΤΠ ΧΙ Π1Θ 5.108]. ΠΟΙ ροϑϑόπηΐ οορίίανϊ 

Δα ἀἸαϊθοῖο τ|81 6886, Π8Π| αἴι86 ψαΐσο τεοθρία δγαΐ. 

Οὐδθ ἀαπχῃ ῬΙΠ αν] δου οἱ 5: ]]ΠΠϊἃ 5811, ἃ ΤΠδοοῦίίο 
ααΐθηι γῬθοθάαϊς, 1116 Τθουϊοδ εἰ! δοίη), α118}15 ἴῃ ἰρ88 

Οταβοία, μ16, 4π4}18 ἴῃ 5ΙΟΙΠα δρῶ, βθοι8 6588 δχἰβίϊ- 

718 6118 6οῖ, δ ουθπι Ποὺ ΠΖΠΟΠ] 16 ἹΏΠῸ 1 {8 Π1118 ἰδ Ὧι 

ΘΠ ΤΟΥ ΟΟΔΠΊΙ δ(ἰ δΟΓ ΠΡ ον ΘΠ ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ , 410 ἢ} θοβίΠ8 1 



254 Π. ΡΕῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ἘΜΟΥΡΗ͂Ν, 

ῬΌΓΘ βου ρ81556 ἀ0Ο111}1118, 811 Οἔ18}.. Ροιδρίοπο ϑοίαι, ἀϊοοτῦς, 
ΠΏΠΟ ἐθη!ρ 5 εδὺ ρευροπάςσο. ς΄ ὀρθὰ 

᾿ Α ἐαμῖψ, "ἜΣ 

ΡΟΣ 

Ο8ρ. ΧΙΧ, ὙΒυογάϊ ̓ς ϑοσπιοηΐβ Β) Ρειβριουϊίαβ,. 4υδῖο- 

ΠῸ5 ᾿ἱποϑῖ 11 νΟοδΡα]οτάπι ΔΙ Π 18 5 βαΙΒ οδεϊοτΐ5 561- 

γαΐο ἀιθο τα ηθ δὲ ΟΒδοϊοτοτυχε, ποναϊοτάμη, δπιρἷς 

σαοτεαι απ 6 οὐπη πο ΙΕ ἡ ΠΟὰ ἰδηετα δά - 

χαΐδθο, δα. Αἀάσμαιν ἐμ ἀδ βϑυπιοπῖβ ΓΠ) ὑτρᾶ.- 
κνεν 

αἰτᾶξο,, 
"δ 

ϑοιομε ρθγερίουέξας ῬΟΙ 1. ΠῚ] ΠΤ αὐϊαναίαν, 81 

ὉΡΙαα 6. ἀρ σϑίτηα, νοῦ θα. ΘΙ ραμε,. Ἰάθοαιξ αἰβοθγ μι 

ψοσᾶρθαΐα, ᾳαδθ ναϊσο νοοσδιὺ βϑυπογ 8. ἴδ. ΤΟΥ 416] 

(ὐἰθαϊο φυΐάομῃ ΜΔ ΘΙ Ππτι5 δ. ὅ0, ἀκριβολογίαν ἐπὶ τοῖς ὀνό- 

μασι, ἴπ, 488. Ρκεράϊοιμι θα ἢ ΘΧΘΩΡΙΟ οἱ ἔμῖ856. οὐθάϊς 
βοῦ οἂπὰ ἰδηγθι πορ θοίϑπι ᾿παϊοαμὲ ἴῃ. νοῦ Ρα]ο, Ποόφασις, 

ἀαρα ορροπβίϊαπι μα] 6 5 αἰτίαν 6 ν6γὰ οαυϑα αἰοίι αν, ποῖ 
ἀθ ρυδείοχία 1, 25, Τὴν μὲν ἀληϑεστάτην πρόφασιν, ἀφανε- 

στάτην δὲ λόγῳ --- αἱ δὲ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι οἵ, 11, 
48. διμ Π6Ὶ ἰθη16}} δ  αηη 8} βουϊρίουεβ ἤος ᾿νοσϑθυ αι 

ἀϑαγραμί. 14, δίανζΖ. ,6χ. Χϑπομ]. Μίηιι5, δἐϊδια τ ργο- 
μπομάϊ ροίοοῖ, 4ποά πύστιν ἐρωτᾷν οοπιαποίμπηι ἸΘρί μη 85, 
᾿“αθηαᾳαδηα Ογδμληδίϊοὶ, τὐ Αιαμηοηϊα8, ἐρωτᾷν οἰ πυνϑά- 

νεσϑαι, αἴαπθ τη66 εἐἰογίναῖα γουῦθα ἀἰβοογηπμηΐ ΟΕ Ογου- 
Ζεῦ, ὅ 6100]. εἰ ΜΙ }0]. ἐ. 1, Ρ.. 45. 54. δ. ρυ. 564 τὰ Π[8 

ΟἸβοθυμε Π 415 ὩΟῚ ΒΕΒΊΡΟΥ δοοαγαίοϑ 5558 βου ρίονθβ, ἀοουϊ 

ἴαται ὈΆΚοτα8. ὙΠ δαΐθια δυθρθοίαμῃ., απο, 4υμι ΠῚ 
δρυὰ ΨΠΌοΥ αἰ] οππὶ ΒΘ μρ εν εἰἰδιληραϑηίαν δέεκπλοι δἰ ἔκπλοι, 

εἰσας ΠἸὰ 4 46. σουὶο φποάαμι χποο ΡαΡπδι. πὰ ΡΡΟΘἢ118 
ὩδΥ ΔΙ 5 (σοπ οἰπδηι ϑοθ Δ ΠΟΘ ανγ 6), 46. πὸ να, 80110}- 

«ἃ 1, 49. εὐ Π, 89., ἀϊοαξαν, ΠπῸο πανῆσαξο! 61) 8.. 6} 2-- 
Ῥίϊοπεπν δι σαὶ ποθῖ, 56 016] ἰάηαθα Υ1], 69, Πα. ἴῃ Ἰοοο οεΐαμπι 

αἰἰϊ8. 46 σα τι518 ἀαιθῖο ΠΠ4 ρνῸ πος Ῥοβίλμι οϑὶς. Εο τηδίουθ 
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ΕΠ σϑαξία πϑὰ5 δϑὲ βου ρου ποβίει [ἢ 180 πρῸ 6118 ἐμρλίμω 

115. Επιμαχία εἰ Συμμαγία 1. 44., Ὧδ1 να. ποῖ. δίηποῦ,, 4ἀὃ. 

(φαπαθδι Ποο (Ἰδοῦ πο ΠΟ 56 Π1Ρ6} 56 ναὶ, να. ΠῚ, πο.) 
αἴσιθ 5, 4πᾶ6 66. τη! σταιοηθιι5 ΡΟρΡΆ]Οσ πΣ αἰαι6 ο0]0-- 

Ἠ115. εἰδεπσο 15 ἀἸουνίαν, ΝῺ ἀπανίστασϑαι Εἰ μετανίστα- 

σϑαι εἰ δἰρηϊβοαπὶ ὁροπέδ ερείργανδ. ἵπ αἴζαιι τ ρσίογεηὶ, 
8εζε5 δμας μευ πίων; ἀνίστασϑαν (ομἱ Ρ] γα γα τ6 δια τυ α 

ὑπό τινος) ἐχροἰἰὶ ραϊνγία (να. ΒιΈρ ἢ. 84 1, 2... 01] ἰοοιιβ 
1ρ86. ποῦ γραξπαὶ σομϑιἰἴο αἀἸΒοΣΊΠπ1 1, 4 μ18 10] δ] πη}. οὗ 

ψοἰ απ δ ἃ 6 ΠΡ ΘΟ 65 οἵ οοδοίσθ ἱππα παὶῃγ : 564 ἴῃ δι 

δίδηϊνο ἀνάστασις 1 “χά. αἰδοίη θ. περ]θοίι 1) ; ἀνοικί- 
ζεσϑαι ἐπι β αΓα ἐμ γεβίοποπι ὦ λων τορποία ἱ, τ. 5ὃ.: 

μετοικίζεσϑαι ετπθ  αΓ 6 ἐπ γορτοηεπι αὖ αὐτὴ ἐα]ιωδιέαξαγη, 6ο 
ἐοπϑίίο., τέ ἐαηφινατη μων ἐφ δὲ νίναϑ 1,2, Ἡΐϊμο μέ- 

τοιχοὺ ἱπφιίϊ, ἄποικοι οοἰομῖ. Θεα ἃ} Ηἷδ 40 πιούο ἀϊξ-. 
εναπὶ ἔποικοι, να]άε ἐαθίπ. Ναιὰ πϑαϊ8 μοῦ (ἰ8ον- 
χάθη βίδιαϊς βοῃμο]ϊδϑία δὰ 11, 27. "ἄποικοι μὲν οἵ ἐν ἐρήμῳ 
τύπῳ πεμπύμενοι οἰκῆσαι, ἔποικον δὲ οἱ ἐν πόλει (ᾳμ8 6 6χ ρᾶνί8 
Ἰδσιιηΐμν ἰᾶπὰ πὶ δομοῖ. δα 1, 12... δὲ φα! 8 μη πὶ ΘΟΉ861- 
ἀπιηΐ 514. Ζοπμαν. Ῥμανον.: δοὰ ὙΠοιμα8. ΜΡ. "ποικος 
χοὶ ὃ ἁπλῶς κατοικῶν ἔν τινι πόλει, καὶ ὁ ἐξελαϑέντος τοῦ πρώ- 

τὴν οἰκοῦντος αὐτὸς ἐπενϑὼν καὶ οἰκήσας.) ποαῦσο αοιὶ ρνὸ-- 

Ροϑαϊ Αθιῃ. Ρονίυ8 δ .Ο, δ.: , "ἄποικοι οοϊομὶ ἃ οἰν!αῖθ 

88 Π118581, ἀδάποθηΐθ δ] Ια 0 οο]ομ]απι : ἔπουπον πο Τα: 

γδ πὶ ΠΩ .6 8 4 ΟὈἾδ πη} μα ἐπι τι, 6416. αἰΐφαο ἀφάπορη- 

16,“ νειὰ 6856. ροξδοίς Ῥγοβαθ}} 18. αι άθηι ΘΟμ δ ἔθ υτ5 

δα. Αροϊ θη. ἈΠοὰ. {. 1. ρ. .559.:,, ᾿Ιτοικίζειν ρα ραν 6 

ἰμιπέαῳ 568 416 ΒΡΘΟΙΪΔ]Ι, ἐοπάεγε τιρϑμι» φμαθ νἱοίγαγη 

ἠοϑεϊίδ οὔϑογροί, ααίαψιια οοςσαδίομθ ἀρ ϑ θεαί". “ς Αι- 

4 ἢοο βθηϑα Αἰμθηϊθηϑίαιη. οοΐοηὶ Δοσιπαπι Π11881 τϑοὶθ 

ἔποικοι νοοδηλ}" 11, 27, ὙΠΠ, 69,, δἰαπο Πθοοὶθὰ ἐποικεῖ- 

σϑαν ἀἸοαν ΝΠ, 27. ΟΥΟΎΙ, 87. 566. δ’ ακῖνα σαι 118. σ0}}-- 
ΟΠ ἂν 6 δα 6015 Ἰοσοβ ΕΥ̓, 102, Ὑ, ὁ. Ν', 4. Μίγυμ θίϊαμι 

οἱ 418}6 νὶχ δα σου ηγοίαν ἀἰβουιπηθ. 1Πΐθι φρούριον 

ποιεῖσϑαν εἰ ἐπιτείχισιν ποιεῖσθαν 8. ἐπυτειχίζειν, 1, ιά2. Καὶ 



, 

556 Π. ΡΒ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΒΙ͂ 
μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηϑῆναι" 
τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον παρασκευά- 
σασϑαι, ἡπου δὴ ἐν πολεμίῳ τε καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν 

ἀντεπιτετειχισμένων" φρούριον δ᾽ εἰ ποιήσονταί,, τῆς μὲν γῆς 

βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ μέντοι 

ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίξειν τε [καὶ] κωλύειν ἡμᾶς πλεύσαντας ἐς 

νὴν ἐκείνων καὶ, ἧπερ ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσθαι. Οαΐ 
Ἰοοιβ, 81 4118. 8115, ἀδδϑρθγαῖιδ, εἰ πὸ βϑθρίμ8 Θ. ΠῚ Γ6-- 

Ἰερο, εοὸ οὔβοιυ ον ν᾽ ἀδίυγ, ΝΑΠῚ ὈΥΙπ τα ρα 8]105 501-- 

Ῥίογέθ, υὐ δρῃὰ Χοπορμοηίοθηι 586} βδῖπιθ (νά, ϑίαν, 
Τμεπίο.), Ἰρϑαγη φοούριον 85. οαδι ΘΙ] πὶ, ἴῃ Ποδ.}}} τερίομθ 
ΘΧΒ ΓΙ αν, ἀἸ οἶα. ἐπιτειχίξεσϑαν, αἴαπιθ ΤΠ πον αΙ 465 1ρ89 
46 Ῥεοοίεδθ οαϑίθ}}} τη! ἰοη8 ἀϑαγραὲ ποηιδη ἐπιτείχισις 

ὙΙ, 90. “Αἱ Πῖο φρούριον αυϊάθμι οοποραϊὲ ἤδυὶ ροβ86, βοά 
ἐπιτείχισμα νἱχ Ῥαοίς ἰδ ροῦα ΡΘῚ ἀυθδμι ἀντίπαλον (ἀϑαᾳιδ- 

Ἰδὰ νι 5 ν εἰ δεήγαϊθπι ᾿ἀδοά 6 4]185 πνθ 68 δϑυιΐα5 Πα-- 
Ῥδηΐθηι) εἴο. ΟἿΣ Πδ86ο 18 σόμο γα δἰπαπθνιιπὶ, τὶ 

φρούριον δ᾽ εἰ πονήσονταν ἱπ ΕΡΡ δἰ θη αν, ὈΥΙΠσ 6 816 ΑΘ Υ 
ζῶ οἷν Ἑοτὶ Ζὰ δία δος (Ηθι] μι.) ν δὶ ., 50] θη 816 μά θβϑοα 

ερί ΓΕ ἑο, τνσονα δἰπθη Ρ]αἰΖ μοί ρσθηκ (186 0}}1), αἀάϊάε- 

σατὶ τὸ ᾿πθ1ΐὰ Ῥδυ οι] 85 τα εἰ τρὲγ έζοϊν, δ᾽ 1116 δθιδ8 6 χ- 
ῬυΪΘμ 8 οὐαὶ, 8660. ΠΘΟΘ558 7185. τὲ Οὐ ἃ Τ ΠσμοΥ ἀ146 

ΠᾺ]]1Ο πο Ροδϑθηΐ,, Δμ ᾿ριζαν ἔογίθ ἐπιτείχισιν στοιεῖσϑαι 

εϑὶ πηοθπία σοπέϊπιμω ὧν αἰλφιμαχγ τετίγοῖτι θα δέλ μεν 3. 86 

ξδο 1ἰὰ 8866; 4αϊα 5101 νοἱππξ παθο οὐχ ἧσσον ἐκείνων ἡμῶν 
ἀντεπιτετειχισμένων 7 Θιθρῃδηιβ ἰπ ἘΠ65. - ΟΠ: Ὧ08 ΠῸΠ 
ὙΠ] 8 ΟΟΠΐΓ8, ἸΡ505 Ὠ]ΠΠΙ] ]ΟΠ6Β ΨΊΟΙΒ5 117 ΘΧΟΙ ΓΙ Πιτ15, 8. 
ῬΓΟΡΌΡΏΔΟΙ]Ι5 δεν ουδιι6 605 Θχ οι δ 15 Ὑ]ΟΙ551 ΠῚ 08. Ὡ]Ὲ16-- 

γτἰτημϑ. 6. θ᾽ π6 ὈΣρΕΔη8, ΟΣ ΨῚ ΡΥ οΙρί σα σϑααϊνὶ 
(απ μεν ἔδοί ) Ῥαβ51 1 Ὡ16 61} νἱπὰ ΠαθουΘ Ρο5511), ατ8-- 
1ὲ5. δαὶ 1186 τη η85, 488 ΑἰΠΘ με ηδὸ5. ἔπη, θ6110 
ποηάαπὶ Θχουΐο, ἰδ Δοαιποανγιπὶ δάνογϑι5 ᾿δοράδομιο- 

τἶο8 εἰ ἴῃ ἀργὸ υϊάετη ποσῖ! 1 Ναμι πιατὶ δά Ροιίάαδαμι 
οι ἀθηάδτι ἴβοι ἢ Αἱ αἰτομιοᾶο μᾶπὸ ΟὉ οαιϑαπι αἰ ΠΠ101}}6 

εγαὶ ἴῃ ᾿ρϑαὲ Αἰποα πιπηϊπιθηΐα ᾿οχοϊίαυθ Δὰ ἸΡΘΆ ΓΤ 



Α) 

ΟΠ. ὈΕῈ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΠΙ5. 557 

ΔΙΠεπάσασα πηι ΐ, 4πὶ ρ8οῖ8 ἰΕΠΊΡΟΥΘ ΔΟσΥο ΘΧβίγ ΠΟ οσδηΐ, 
αἰ ΒΌΡΓΑ 1, 90. 91. Πᾶυγαϊα μα Ὁ ΑἹ ἀποιηοάο 1π ΠῸ8 488- 
ἀγαὶ νϑυρημα ἐπιτειχίζεσϑαι, ρΥαΘδογ τι Πα χα ἐπιτείχισις 1,8-- 
ΘΟΕ] ΟΠ] Οὐ. Δ]1ΕΡ ΔοοΙθΙΘηαἃ 5112 Βαθθχαβ: ,. θαὰϊ- 

ἴὰν 46 δυΐατο οἱ ποϑίϊαπα εἰ ΒΟΥ ΠῚ δρρᾶγδῖῃι » Ῥίδπο τᾶ 

ἀἴοσονο ἀεθαουι ἀντεπιτειχισϑησομένων", είν δὲ τι08 οαϑέθζίο 

οἰητιδ Τ)εηγιτεγιίίπε "1.6 Οονῖθ βου θεπάμ ογαὶ ἀντεπιτειχισόν- 
τῶν; αἱ ξαϊανατα ΤΙπογ 1465 91 ἀείσαϊε ροιθυα, ΘῸΣ πα 
γΓ αἰχῖ 7} Ἐ οἰβκίαϑ οουγισὶὶ ἀντεπιτετειχισομένων, 864 πι- 
ἰὰγὶ Ἔχϑοῖϊ ῬΆΒΒΙΨΙ 58] 5 Ποαίο π.}}}0 τηοάο Ππϊο ἰοοο αρία 
εϑὶ, ἴρβιτα δυΐομπι [αἰ ΡΠ ἰεΙη Ρ8 αἰΐδπὶ 56] θη ρΡο-- 
βἰα αν νἱἀθηΐαν,, 8] ἴπὶ ἢ15 γ θὰ βουιρῦθμγα ταβι ἐγ. Νάτα 

'π νυ]σαῖα γευθατῆ ἐπιτειχίξειν γ 6] ΡῈ: ἀποτειχίζειν οἰ διατει- 
χἰξειν ἐκρ! ]οαπάατα οαπὶ ϑίερδηο, γε] 1π 1 πα τα ἰδῆ ατη," 
εἰ ΡΙδουϊ ἈΘΙΒΕ10: 564 δΙΊΘΕῚ 815 ἸΟ] 641, δἰοσὶ οοὐ!- 
οὕτα ἀποίοντἰα5 οὐδίαί, Ῥγαβδίθγεα Ὁπὰη καί, νεῖ χαοά 
απ χωλύειν νεῖ αποά δηΐα ἧπερ ναἶΐσο σϑρεσιίαν, ἰαγθαὶ 
β' ΓΟ  ΠγΆτη 5 ὈΥ1Π15 Ἰρίει σθοῖθ οὐ ΐων ἴῃ 455. (. δίᾳψπα 
4118. 864 εοὸ δίθοϊο τϑϑιδηΐ ἰάπιθα Ῥ 6] 1486 ἀΙΠ ]14-- 

ἴε5. 415 ΓΕΙΏΟΨ ΓΘ ΠΌΠΟ ἀμ ἀ6 πὰ ΠΟ ῬΟδϑαπηι5. ΝΠ Α- 
Τ118 Ἰριϊαν Βᾶθ6ο., δἰατιθ ἔδοθαπητι8 Θἰϊ8}}) ΒΥ που τηδ 86 
1, 05. ἢ, ἀερυθμοπάαηῖϊ, ἈΡ1 να. ποῖ. 8864.,,1, 69. αἰτίαν 
ἸΤΠμυον 1468 6586 αἰΐ φίλων ἁμαρτανόντων, κατηγορίαν δαΐοηα 

ἐγϑρῶν ἀδικησάντων. Αἴ πεπῖο 4]18 ἰδία ἀπὸ αἰδεππὶξ ἀπ- 
ααδτη : Χεη. Μ. 5..1,.2. τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶ- 

ται, ἸΠΙΤΩ]ΟΙΙ8 801}. 1ΠΙΤΉΊΟΙ πα, δὲ ῬΟΙΙῸΧ ἱπηρὶξ 4, 29. 8, 

6. 51 μέμψιν Διη]ο]8β ἐν θα 1888ὲ, οὐδἱμγραΐξίογιοη,, Θαροϑέιι- 

ἑαξίοπενγι, ἔουγθιι ἔβοῖ 8. Ναμπο ἀκριβολογῆσαι ν᾿ ἀεἴατος 
ΤΏΟΓΘ 810, 4πο ἴ, σι. ἀδικεῖσϑαι εἰ βιάξεσϑαι ἀϊδιϊησοϊι: 
ἀδικούμενοι μᾶλλον ὀργίξονταν ἢ βιαζόμενοι, φασπι 4110] βίαν 
Ῥτο ἀδικία βοπαὶ, αἰ 1, 45. εχίν. 1, 68. Ἐλπ 88π6 ἐμίγίαα 
ποῖϊο ἴῃ προ δϑὲ, πἰδὶ Πποα βιάξεσϑαι ΘΒ ρΘΓΙΟΙῚ νὶρῖθ5 
ἀρ θαϊταν, ἀδικεῖν ααΐοτα ραν. ΝΠ, γσγ. “Μηδὲ καταμέμψα- 
σϑαι ὑμᾶς ἄγαν αὐτοὺς μήτε ταῖς ξυμφοραῖς μήτε ταῖς παρὰ τὴν 
ἀξίαν νῦν κακοπαϑίαις. Οπομηοάο μᾶθς ἀἰδγαης, νἱἀοιὶπὶ 



ον 

“δὃ Π. ΡῈ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΘΙ5. 

ἀὐδλσν ταΐπὶ ἰδοῦ νἰἀοίαν' πὶ τὰ Δα 410 Αἰτονῖ παρὰ 

τὴν ἀξίαν, ἀτὶ ξυμφοραί ἄς ῥγῸΟ]118 αν ευβὶ8, χακοπαϑίαι ἐς 

ἱποουιτηο ἴ8 πὶ ἰθυ τᾶ Ἰη δῖα δὲ ἐροϑίδία ΒΌΤΠ Π18, ΣΠΟΤΡΟ δίς. 

16 }ΠσοηΔα6.ς ΒΑΌΕπ. Ἐλίατη αἰβουίπιθη πέδον ἐπαναστῆ- 

ναι εἰ ἀποστῆναι 1Π|,.39.5 ἈΠ1 ΟἸεοι 46 ΜΙ ]Θπδδῖ8 αἴοῖ ἢ, 

Οὗτοι ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν, ἔεγ6, Π]ΙὨ15. 8116 

δεῖ, Πα Πα Ὸ8Πι ἱγα]αΥἹ 14 αὐιδιι8 ϑϑὶ Ὁ1οὸ (δ 55118.. ᾿ 

ϑ64 ργδθίοθυ ἀρθῇ ἴῃ νΟΟΑΡ}18, ΦΙΟΡΏΣΗ. 51}}}18 

οϑὲ ποῖϊο, αἸβοοΓ 6618. ρα ϑρι οι α:18. σα 158. δθοτγάο ἰοοῸ 

Ῥοϑίμ]απιτ8. δἰ ϑγ 80 ἀπὸ ἀπ Οῆτι8 βουρίονθ, αὐ σο ΡῈ} 15 

αἰδίαγ, 60 ἰδΠΊροΟΥΘ, (πὸ γἱν!, ποί]8, Αἰ“ πϑδὲ ριον οἱ 

ΟὈ ΞΟ] δ εἶς εἰ ἐθίμεῦθ ἡονδιϊδ δία 6 οὐ. ΟΡΒΟΙ}15. εἰ 1 Π1-- 

Ῥιραῖθ. 864 δαπὶ ἰρβατν Οὐ οδιβ8πι, 4ΐὰ ΠΟΟ ΔΡ ορεπιο 

4αοααο 50 υ]ρίονθ ΒΟΥ ΓΙ ν Οἱ ΠΊπ5, οὐ ηΐαπιὶ δοάεπι ἰ6Π1-- 

Ρονδ νἱνθηταμι δὲ οοάθμι ἀἰσεμαϊ βϑιθυδ ἀξοπε ἢ 1 80 1- 

Ρίουτιπι Οτγαθοονιιπι ἢ]8 ἀαοαῖθ ἴῃ τοΡὰ85. ραΐθξ τηϑρηδηι 

6586 ὈρουίθΡΘ δἰ πη ἀΐπαπι: δὲ 41 Πμᾶ5 [6565 τσ ν αν» 

ἔδυ δοάθιη ἔπ 6,) 400 «αὶ Βαυθάτα νῈ} βοίοθοθ δουῖρϑὶι, δχ 

οαβϑίοουτιτη βου ρίογαπι παιπθρὸ γϑιπον Θη488 ν]ἀοίην. Αἀ 

Ζάοτα ἄααπι ΤΠ αοΥ ἀἰ άθι ρου 6 6 ΘΟ" 68 οοποοάδηϊΐ, νΕ] 

πο’ 46 σαυθα, ἡποά εἰ ργορυϊομη 688, ἴῃ [8 στ θιῖ5, 480 

Ὠϊοάο τϑοθηβιίαθ ϑαῖ, ΠῸΠ τηϑ δὶ ἡπδηι 1 συ ΔΠΙΠΙ δ σα 

16σῖθ5 νΊο] 115 ααϑονυθπάπ πὶ ν]ἀδίαν. Δοοοαϊ αποῦ Ρ]6- 

γᾶηπδ νοῦρθα, 4088 ἴῃ ὙΒαονάϊάο ἐχϑίαηϊξ, θοάθ 81. 86 }151ι 

εἰϊδ τι ἃ ΡΙδίοπθ, Χοπορβοηΐα οὐ 4}115 δἰ αϑθ πὶ ΘΘΥῚ ΔΤ 8 

βου ρίοσΡυ5. ἀἰοία ἱπνεπία παν. ϑεα γ6] 86 ἕπθναπὶ 41 

ΠαοΥ ἀἸάδπι πἴο απ τη αἰξα πον 8586 Θχιϑππασθηΐ, τ η)6 

οἷπα ΠΟ Ὶβ ρτορυῖα αιϊαδάδηι Ἰμ40165 πάι801 νἹἀδυθὶαν, Νξηι 

Τ]οπγϑἴτ8. Ρ. σθι. εἰ Ρ. 95. οἱ ἐγ συι ἀϊοϊοη οι Ῥανάϊπα 

οὈβοϊοίαπι (ἀπηρχοιωμένην), ρατγίϊπι πόνάμπι (ξένην) αἰαίιο 

ἀσείαοθηι, δὲ οὐ 10. ΟὈΒΟΌ ΘΠ, τα δ] δοῖα (δυςζείκαστον. τοῖς 

πολλοῖς) δὲ ΕΜ ΜΒΉΝΝ, Ἰπα])σοη δι (γλωσσηματικην). 101} 

ΜΆ ΥΟΟΙΠΠγ115 ᾿ σῦο. ᾿Εφευρετῆς, ἀομρα ἐστὶ καινῶν ὀνομά- 

των. τὼ μὲν γόρ ἐστιν ἀρχαιότερα τῶν κατ᾽ αὐτὸν χρόνων" -- τὰ 

δ᾽ ἴδιχ᾽ ---ς καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις μὲν οὐ κεῖται, ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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δὲ λέλεχται. 86 ἴῃ Ηἶδ8 οἰ πη] ἶθα8 ἀρρανεὶ απδπι ἔδο!]6 
Π᾿ου γ 8109 οἱ ΝΙδυ θ  ἴητ19, Ὡ}.]1118 88 6 15 Ῥοϑβὶ Τμυογάἀϊάετα 

νἱνθηΐεβ, ἀθοῖρι μοϊπθνῖπὶ, ΟΥἹ] ροΐογαηΐ συ! δὶ 8οῖτο, 
απο 508 δε αἴθ ορβοϊθίπηι, αι οα ᾿πιιδἱἐαἴαχη δἰαις οὔ ϑ6ι-- 

ΡΓΏΠΙ εγαΐ, πιαῖθ ΨΟΓΟ ΘΧ 501}0 ἰουρονδ πη] ο δηηϊονα 
Ἰπα!οαραπὲ, 4ἸΠθῈ8. βααρα Ἰσηρα δἰτΐθι τὸ 8. 886 μα ϑ᾽δηΐ, 

Νεααθ δχ 60, 4πο( 80 41118 1}]ΟΥ 1] ἰδ ΟΡ ΟΡ] ριον - 
λὲι5. νΟΟΑΒΆ] τα ΔΙ] ααοα τοῖν πβαγρδϊιση δῖ, βθα αἶα. ἴη-- 

5016 }}8 ἔμ1886, δια δχ [158 βουιριου 5 ράτισους (απ πο-- 

ὙἹΠΙ5, δἱ βᾷρρϑ ποίΐοιιεαβ αι ϑδίίδη ΤΘΡΙΠῚ ἴδῃ τ ΤῸ 1δὲ 
ΟὈν]α 6 δηΐϊ, τὶ νοοαθυϊα, απ 5 ΙΗ ΠΟΘ τα, ἴπ τιηο 

αἰΐθρον 8 Τα ἴπ1π ΠἰὈχνῸ ἰεσὶ Π ΟΠ ΤΠ] 51} 5 αἰ 6 δἰϊδτη 11] 
118 ποι ΘΩθυ8. 4186 ἔροχι ΘΠ 1018 Βα ηΐ 115118., [ῸΓ8 586 06 

ἴδ ΤΡ Τορηδ, αὐ 1 ΕἸΠΡ ΘΠ 618 νοσ}]}}19 ἀθα πο ὈΟΠ 5 

ἈΠ 11) ῬΤᾺΘ Δ] 6: Ρ] ΘυΊ5]πὸ ργοθοέασ. Νεατια τ ργομεπαϊ 

Ῥοίεϑέ, 81 η1}18, ρ Δ ΘβθρΈ τ απ ΠΟ Ψ Ό]σο 5εα ρϑυ ον] 18, 
ΠΟΤ ΘΘ4Ὰ Δ 1015 866] ροβέενῖβ ἰργοβ θο5 ἀθάϊοαν, δυϊ νο-- 

οαΡΪα., απᾶὰθ ἃ Ια 0 ἰδ ρου 6 6 ΒΟΓΠΊΟΙΘ ψΏ]ΕΘΥῚ ονὰ-ς 

ΠΘΒΟΟΤΘ σορρϑιυιπῖ, 86 ΡῸῚ 88 ἃρία βιιηΐ, σϑνοσδαῖς δαὶ 

δἰϊδπιὶ δῃδὶορῖαθ ἰθρθ8 ΒΘ] 65 ὭΟνα ἴρ86 Ὀγΐπητ8 Ἰηϊογῇ, 

τηοτΐο π6 ἐθ}6}6 δἷ Ἱπιπιοοθ πο ἔποϊαί. (θτ86 εἰ τσϑριι- 

τὰν θυ πλπ8,. ΠΟῚ 80 146 ἰηνθῃθιηαιν ἴῃ ΤΗπονα! οι, δοά 

γοσάθια, ΟΡ 4πδθ δαὶ νἱϊαρογαμῖ, ἀΠροηςπ5. σοπίὶδπι- 
Ῥαθίχαπισ. ϑπηΐξ ααΐθη Πδθο ρο 5 1]. 

Ζοοανιια, φιίαθ οὔδοϊεία, τοῖ οῃιπίπο Ρατιγι ϑτξαΐα 
εἰ αἰοιίζα ἐπέοϊζεοίιι ἐμαϊοαπέιτ. 

Ῥίοπ. Ἡ. Ρ. γοὅ. παθϑὲ ἤδθὸ ᾽ἀκραιφνές (ΤΒππιο. 1, 19. 
52. 4].), Περιλογισμός ν6}, υὐ Β6ρ. 1. 5. δου θαπὶ, ᾿Επιλο- 
γισμός, Περιωπή (ΙΥ̓, ὃθ. οἵ, Θιϊα, οἱ Ῥμοί. 1,6χ.), ᾿άνακο- 
χή (1, 4ο. 66. ΙΥ, 538,) 

Εχ μῖ5 ἄπο, ᾿φκραιφνής οἱ ᾿Δνακωχή, ἃὉ 'ρ80 ΠΙομ 510 
ἘΒῈΡ Ραίδ 68865) τ] 1 Ὲ ΘΠ Ραυρῖι8. Οποά ρογιπονῖΐ εἰ ]-- 
ἴογοβ, ἂἱ ἰὼ ΤΉοΥ ἀϊἀ8 ᾿ἀνοκωχή 5ου δὴ ἸὰΡαγοπῖ. Ργὸ φυὰ 
δοΡρἕα γα (ρ 9" 6) πα χ ἧτο ρα σηδὶ Αὐπμλοηζι5 46 ἀΠΠτον, ἡ οοαῦ. 



- 

4. [ ΡΕῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5, 

Ῥ. 16. ᾿Ανακωχὴ καὶ ᾿Φνοκπωχὴ διαφέρει. ἀνακωχὴ, ἡ ἐπὶ τῶν 

νεῶν ἀναχώρησις ψή δὲ διὰ τοῦ Ο᾽ Δνοκωχή , ἀνοχὴ μικρὰ πολέ- 

μου (οἴ. ὙΑ] οἴκου. Δοϊπιδάνν. Ρ. 25. 844.) εἰ ΒΕΚΚον, Δμθοάα, 

Ῥ- 4οθ. ᾿“νοκωχὴν᾽ διὰ τοῦ ὃ τὴν ἀνοχὴν λέγουσι" πολὺ δέ ἔστι 

παρὰ Θουκυδίδῃ : εἰΐδπα 1 ΘΓαλ πὶ ογάο ἀρπα ΡΠΟΙ. 8, ν: σα- 

ρακοχή (Ὁ. παρακωχή, 1- παροκωχή) Ρ. 391. 864 'ΓΠποΥ ἀἸα 15 

1ρυὶ οὐ ἰῃ ἀνακωχή εἰ ἴῃ διακωχή᾽ ἐποπξι βουρίπσαμι ΡῈΓ ὦ, 

εἰ υἰ Ιου] 8 δβϑϑθὶ ΠΙ ΠΥ 81:18, 81 ΠοῸ ψΨΟΟΘθΉ Π1Ὴ1 ΠΟ 151 [460 

τα 6] δοὶμ ἀΠΠ. 1] 6 αἰκιϑϑεὶ, αυοα ἃ ὙΠπογάϊάα μον δ βογῖ- 

Ῥίπτι θϑβαῖ, [πιὸ Π]ὰπὶ πὶ Πλ}] 118, Εἰϊα τὰ απιὰθ σθρυθμθη- 

αἰ, ποβίγαμη. βου ΟΡ ΕΠ ᾿τη] πη 6586. 18 Δ Βα ρΓγ8 ΔΙ ΙΟΌΙ 

ποίανίπιιβ (οἴ, ἱπῆνα ϑίθρη. 46 Ῥϊοπ. ἱπαϊϊ. Ὑππογά.), οἵ 

οὐπηΐηο ἰμ. ομιηΐθα8, αυδ6 ἦα δὸ β8ουιρϑῖῖ, ΘΧχθιρ 81 ΥἹΡῚ 

ποοπϑίαπεϊϑ εἴ οὐ οἱ ἱπεριὶ ὀχ μῖθαϊς. (εἰθραπι: νοσαθ]0 

᾿Δλραιφνής τιδὶ εἰϊαπι δα πὶ ΒΡ ΙΡΙ 468, ἁαυοί Ἠ Βίοσιοὶ, 4τιο-- 

χαπι ἔναριπεηΐα βευναν Θα 1488 8. ἢ. ν᾿. Ἠδ]οάοραβ (ν]α. 

ποῖ. δα Ηδεδγοῖι.) εἰ 41} σθοθηο 68 (υἹ4. Ηεην. 5:6}Η. 

1}65.). ᾿ἀνακωχή διΐδηι γϑρυθῃθηϊ ὩΟ1 ῬΡΟΒ858 ἀοοσοὶ ὨΚ. 

Δα 1, 4ο. Ουἱά2 ᾳαοά Μοοιῖβ Παθεῖ. ᾿Φνακωχὴ, ᾿Αττικῶς" 

ἀνοχὴ, “Ελληνικῶς. Ια, 101 Τατι., 1οπι δα οπδν, οἱ Ηθην. 

ϑίθρη. Ὑπε5, Εχ μ]8 ἀποθυβ ψΟΘΆΡ]}15 ἴπ τεῖαα [801}15 

δὐὶς οοποϊαβίο. Εἰ περιλογισμός φυϊάδηι. νοὶ ἐπιλογισμός 

οὐμηΐηο ποι Ἰορίἑαν ἴῃ ὙΠαοΥ ἀ1418 Πρ γῖ8 (υ14. Ὁ Κ. Ργδο- 

[α1.), πδαας δα οομηροβίϊπη δχ πομιῖπθ λογισμός 48 Π| 

ἀναλογισμός (11, 56. ΥἼ1Π, 8ά,), φιοά σομηπιαπε 6ϑι. οἱ αἱ- 

416 Χεπορπομῦ εἰ Πεμηοβὶμεπὶ, 564 Οτδηχηγδίιοῖ8. οἴξεη-- 

βἰοηὶ ζαϊδβθ ἰπά4θ ραϊεϊ, χαΐα εἰ ἃ ῬοΙμο6 εἴ ἃ ἩΠοπιᾶ 6 

᾿ΠΒυοΥᾷ. ποίαϊαν. Περιωπή ἀδηῖσας, 4αΔ 4181 8}10 8651), 

(αἱ βρεομΐαπι εἰροϊβοοῖ,) μαῖθὲ Ἰὰπὰ Ηομμθ 8 δὲ 4111 πα ά 

Ῥαυοὶ (οἵ. ΑΡνϑβοι, ὍΠαοο. Τμαο. Ῥ. 455.), εἴ δαπάθηι, 

αύαπι ΤΜΠΟΥ 468, 8ἰβαϊποαϊϊομθπι ἐν! θα]: εἰ Αραιῃῖα. 

(τά. 5014.) 
ΗΙς5 Ῥμοίπι5 δὲ ϑιυῖϊάας 5. ν. Περεωπή δα άπμπὶ Πίσυνοι 

(πᾶτα ἴΐα Ῥτὸ πισύνη δρᾷ ῬΠοί. Ἰεροπάπμι) εἰ Πύστις. Ῥτῖα8, 

ποὰ Π|, 89. Υ, 1ά. Ἰορίταν, ἴῃ δὰ 6586. Ορ ϊπ|18 8ου]ρίο-- 
γριὰ 5 
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αἰθὰ5 ἀοουϊ ΠυΚορὰ δα Ῥοβίθιτογθσι οοι ΠΗ. ΑΔ4. Ιηά. αἀ 

Επυτίρ. Ιάθμηι ναἱεὶ ἀθ Πύστις, 46 40 νἱά, [π||. τα 1, δ. Ααά. 
Ι, 158, 1,89. Νὲο βρεγῃαπξ νοσεῖ ΑΘϑο Ύ}5, Αὐ βία 85 
Αἰ] 6., 4005 ἰαπάαὶ ΑὈνθβο. Ὠταος. Ὑπαοο. Ρ, 158, 

Ταπι Μαγ ΟΠ Π πτις5 ὙΙΙ. ΤΟΥ; ξ. αὐηῆε 
ἷ ᾿ 

Ο οποΐδυι, 

Π 

486 (Το ἀρχαιότερα τῶν κατ αὐτὸν χρόνων: ᾿Αὐτοβοεί, Πο-᾿ 

λεμησείοντες, Παγχάλεπον, “Αμαρτάδα, Φαπκέλους ὕλης. Αὐ- 

τοβοεί, ἴνεαιοπβ ἴθ ὙΜπονϊαάθ, δὲ Μοογιαὶ ργοβδέι, 
ΕΧ βϑυϊοσῖθ8 βου ρου 5 Παρ επὶ παπα ραιοῖ, Ὑ14, πιρρ. 
δ οεν. ἢ6 Πολεμησείω εἰ 51 Π1}Π{6ὶ ΠΟ Χ 18. ν Γθ 15 ᾿άπαλ- 
λαξείω εξ Παραδωσείω 58υϊποῖος Ἰαι 586 [πίρρ. δὰ ὙΤΠας, 1, 
55. εἱ δὰ Μοεγ. ρ. τά. Παγχάλεπος ΠΟῚ Ιορίἑαν 1η ΤΠπ-- 

οὐ: 46. περτυν 4ἰϊαα ἈΠῈπὶ Ῥεῖ παν ἐποίρίθηβ νου] πα 
Ῥτδείεν. παγκράτιον, αιϑπαιαμα Α|1ὰ αιδοάίαπι οοπιροβίία 
ΕΧ πᾶν ὭΟΠ ΤΘΒΡΕΪ ποβίου βογὶρίον, αὐ ἀοςεβιὶ ΡΟ]]. ΥἹ, 

165, Οδίθγατ παγχάλεπος ΡΓΟΡαΠΙ νοσαθυιηι., αὐ ραίεὶ 
ε ϑίαγ, Πιοχίο. Χεπορὶι. Νξεο πηδρὶ5 ἰη ὙΠπυογναῖήθ τορϑ- 
τὶϊυν ““Ζμαρτάς, γοσαθα αι ΙΟΠΪΟ ΠῚ... ΠΟ ἰδ 6 ΟΠ ΠΐμΟ 

βργείαμα Αἰοἰ8. Ὑἱα, Πῖομ. Ηδὶ. Απεῖφα. Ὅν 1809. εἴ ᾿ 

Βίθρῃ. Τῆ6β. Ῥοηΐααθ Φάπκελλοι (μεν ἀαρίεχ επΐπὶ ἃ νο-- 
οα θα] απ βου θαμὶ ἔεγα οπῖπε8 ΤΠ Πα 115. 11011) ὕλης εἰ 
φρυγάνων ἃ τι 18 βου! ριον 5 αἰοία. ΥἹα. Ιηὲρρ. δα ἼΠιο. 
Π, 77. εἴ δὰ Μοεσγ. ρ. ὅ95. 544. , 

Θοααθη τοσθη οῈ8. 6 αυΐθι8 Νοορηγία8 εδι: 
νἱϊαρεγαΐ νου. Στασιασμός ΤΥ, 150., φορά 5. 528 α}1 
ΓΕΡΥΘΠΘη 8106. Θομπηπηειπογαῖὶ Βολδμν. οἱ Παραϑὲ οἰϊατη Αὐὶ- 

βἰοίθῖθβ, Ρίυγα ἢπὸ τοίου Πειιπαηη. Ορα8ο. νοὶ]. 1]. Ρ. 
176. 544... ὄ Κ 5πηὶ Πανδημεί (ἰ, 90. ΥἹ, 68.), απο ἔϑινδα 
αἰπηΐα τοθοίι8, Χοπορίιοι, Πεπηοβίμοθθβ, θοθουιϑ 
ΔἸ ΠΠ 486. ᾿δΔιακωχή (Π, ὃ. ) ΒΡ ΘΙΦΗΒῸ 58 118. 15 ΠΟ ΠῚ, 

864 εχ ἃηαίορία νοοαθ!}} ἀνακωχή ἴον πιάϊατα,, ἔεδαμοηίαξ 

Πὶο (ὑα85119.. )6 Πανοιχησία ἀραπάα αἰχοσιξ [0Κ. δά 
ἘΠ, 57. εἰ [πὲρρ. δὰ Μοϑθρ, [ηβοϊεμίι8 νἀ θέαν ὐτύδεκα 
ἐτῶν (παηὶ 18 αἰγίϑιπι οπὰ Ἀδρ. βου θεμάπηι,, Ψια. ϑοίμροια, 

Τλιογά. 1. Θ 
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94. Π|. ΡΒ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΡΙΟΙ5. 

[μοχ. αν. διελϑόντων ΚΝ, 20. (οἴηραᾶτγα αὐτόετες εἰ Ἐδητ. 
ϑίθρῃ. ὙΠε8. ϑεὰ Σχολαιότης {{Π2 18,., σοπηπιεπιοναί πη 

εἰΐα ῬΟΙ Ποῖ, π1}}}} παραὶ οὐεηϑιοιϊδ. “ιαφυγγάνειν ΝΠ, 
άά,. ᾳιοα γΆΓ]ΟΥ18 τι8118 ἀἴοῖς Ὑα886., ραυϊζεν δίααθ δι τ ῖ]1α 
σοπηροοίία, τὸ παταφυγγάνειν αρυὰ Αδβοῃίποπι, 41 μαδϑὲ 
εἰΐαην 16 Ἰροαμ διαφυγγάνειν, ΕΧΕΠΙΡ]18. οοπῆντηαν 
Αὔτέβοῃ. Πολυανδρεῖν Θίταθο, ῬΙα αν 5, ΠΪο (δ 5θὲὰ5 ροὸ-- 
πιθυο πο ἀυθιίαηϊ. Πδ ὁ Παράλογος 50} Ποῖοπξ ἀϊοία Ὁ 1- 
ἴσιρεγ, δα 1, σϑ. εἰ δα ΤΒοιη. Μ. Νόοη παπ] απ εἰν δ ϑτι 
Ἱπετάμελος ὙΠ, δ5., αυο αἰ1ὰ} ΘΕ Ιά τ Το (459. Αἀα. ὈΟ]]. 

Κάϑεξις 1], 4γ. εἰ Διάφευξις Π1, “5, (61] 8ἴ12}16 Κατάφευξις 

ΨΗ, 58. 41.) πο ἀἸϑρ!]οοῦαπὲ οἱ δι ΠΊΟῺΙ Οαβ8ῖο, δἰ 

Ῥτὶῃ8 π Ασί βίοι! φαμὶ ἱρπσέαι. ’άγώνισις Ὗ, 50. ῥΙαπε 
ΟΧ ἃπαϊορία Τογπιδίαπι, ἰοϑίθ ΑὈγθβομῖο ἔνεηπθηϊαίηηι ἃ 
Ῥιοσορίο, πϑαπδ ρ]απθ ἰάεπι ααοαὰ ἀγών; πᾶπὶ ἀγών 6ε}"- 
ἐαπιθη., ἀγώνισις εογἐαξο. 

Ζοοαδιιία, φιιαο ΤΠμογαϊαϊδ ργορτία αἰἱοιμεέι : ΘΟ οἸϊὰ- 
οἰδβ Βιστοίεγι διαγνώμη 1, 85. (οὗ, 1Π, 42. 65.) Δινα, ΤΙ ΓΙ. 

δα Ζομδν. Ρ. 512. ξύλωσις 11, τ4. 1. 101 [αἴευρτν. “αρ- 

τύριον 1, 35. ΒΙάϊου]6. Ὑ14. Πιιὲ. 1Ὁ1. εἰ ἀκ ΤΠομ. Μ. Πρέ- 
σβευσις οἱ Καταβοή, 486 Β0Πο]]15ῖ8 δᾷ 1, “5. οοπιπιοιπουδί, 
Ἰηΐει ροείϊοα χοΐθνὶ Π)]οη 8188, ἸΦθοαπ6 ἴπ ρα ἐνδοία θα πὶτιτ. 
Καταβόησις αυΐεαι, ηποα 8 ἀποθ8. 4661: βομο]αϑία, 1π 

ΤΠαον 46. πο ἸθρΊαΣ, δὲ βοβο] θη ἰρβαπὶ πδο ἴῃ τὸ νὶ- 
πα τι. οομἰχαχίβϑδ6 νἀ θίασ, ΟΕ, Κορ. τἀ Οτερ. Οον. Ρ. 50. 

ΜδιοθἸ 5 δ. 52. ργαθῖθι Κωλύμη, απο εἰ ἃ 8080-- 

Ἰἰαϑίθ δὰ 1, 92. πιο ἐναοξαπι μοθῖϊοῖϑ ἈΠ μονα ἃ Ὧ10- 

πγϑῖο, μαρεὶ ᾿Αποσίμωσις, 4αοα ορουγίοὶ 5οΣ 1] ᾿“ποσιμώσας, 
οἱ ἰχμ ἃ [αἰϊ. κα ΕΥ̓, “6. ἐπ ἃ ϑ ἢ πο], 1π μ6χ. δύ, 1]-- 

Ἰαβίγαϊα τι δϑὲ: δίᾳιε ᾿“Ζποτείχισις, αποά, 41 ἡ ποτειχέ- 

ἕξειν οἱ ᾿Αποτείχισμα ἃ υἱοῦ 18 πιϑανραΐα βἰηῖ, μαμὰ ἀμθὶδ 
Ἰρϑάχα ἴῃ α8ὰ ἔμϊξ, αἰαᾳαθ 6 ῬΟΪγδθπο βαϊίεπὶ Ἰδινάδίαν ἃ 

ϑομηοὶα, Ῥο] απ φαδπηθδπι β8θρῈ νοοαθ]α φαδοάδπι ΤΠα-- 
ΟΥ̓ΔΙα18 διιοϊουϊταΐθ οι Δἴ, πο ἰατῶθῃ θὰ μαὶς 950]1 ἰγῖ-- 

Ῥαεπαάα οοπίεηαϊε, 



π. ὉῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΡΙΡΙΒ, 45. 
64 ΤΠοιμα5 Μ. ᾿Αἀκρατέα, ᾿ἀδυνασία καὶ ̓ ἀνοητία παρὰ 

Θουκυδίδῃ μόνῳ. Ῥυΐατατα ἴω Τμυιογάϊαο ΡϑΕ Εν δἴᾳυθ μ 
4115. ΡΥΌΡ15 ϑονἱριονίθας, φαΐ Ροῖίτ5 ᾿ἀκράτεια εἰ ᾿Αἀκρασία 
ἀϊεπηϊ, ζυπβίνα Παδογθ8. Ὧδ᾽᾿ Αϑδυνασία ἀϊοϊαιαι Ὁ Γπὲϊν δά 
ὙΠ, 8. Δάά. ΒεκΚ. Απδοθα. 1, ρ. 845.: ᾿Αδυναμία ἐρεῖς, 

ὡς ΖΔημοσϑένης (εἰ ΧΘΠΟρΠοη Αἰ 486), καὶ ᾿Αδυνασία, ὡς 
᾿Αντιφῶν καὶ Θουκυδίδης, κοὶ ᾿Αδυνατία, ὡς Δεινέλοχος. ᾿Ανοη- 
τία Υαυϑβ τὰ ΤΗπον 46. ποὴ ἱπνϑηϊίαν, ααδηααδηι Πῖο 
Αἰϊα νοοαθ]α ἴα ἤεχα πο γϑϑραϊε, αὐ ᾿Αχρηματία 1, τι. 
(ρτο ᾳὰο 59 μο]αβίαθ μαρϑηξ ᾿χρημασία, 564 11 τη}: 
δου ριον θα5 ργοθαΐμιῃ. 14. Αοἰ!. Μόοπδοο, Π, ὅ. Ρ.. 461.), 
ουΐ δἰ πη] 6 δὲ “Ικετίῳ ἴῃ οοα. ῬΑ]. 1, “4., ῬΓοὸ 4πὸ ἰϑιηθι 
“Δκετοίαν τοϊϊποπ πὶ 6886 ἀοοθὶ σϑ]ααονασα Πἰρτόσαι εἴ Βἷο 

εἰ ΠΙῚ θσ. οομβεηϑα8, Αὐά. ΒΕΚΚ. Απεοσά, 1. Ῥ. 44. εἰ Ρ. 

100. ἰξ. Ρίογ 5. δαὶ Μοει. Ρ.. 29. Ῥγὸ Γυμνητία 6 οὐαα. Τύυμνη- 

τεία βου θεμάπηι ὙΠ, ὅ7. -- [ὴ6 ᾿Εκπλήγνυσϑαι ὙΠοπιδθ 

ςομπηπιοιποναῖο ν]ά. [ηἰἰ, δά ΠΥ, 146.. Αἰηαὶ Τμαογαϊάδε 

νεῦρα ἴπ υμι, αἱ ᾿Αἀποφράγνυμι ἀἰχῖξ ὙΠ, σά. 
Ἐκ τροθηιουῖθα8 Νεορηγίαβ Πποαβ δὰ ΥἹ, 98. ἀ6 νοο. 

Οἰκοδομία: ,, Οὕτως “ ἴπαυῖὶ,,, ἐχρήσατο καὶ ἀλλαχῇ (1. 95. ἢ], 

65, εἴ. ΒΕΚκΚ. Αμδοθά. 1. Ρ. 110.) τῇ λέξει κατὰ τὸ ἑαυτοῦ ἰδίω- 

μα ἀντὶ τοῦ Οἰκοδομῆς. ““ Αἱ απά]8 Ποὺ ΗΠΟΥ ἀ1619 ἰδίωμα 

ΘΟ σοὶ Νεορἢγ 8 580 Γ08 ᾿ἰθτο8 νἀδέαν ἀΠΠροπέθν [6 ρΊ888, 

ἴῃ φαΐθα5 Γνεααδπΐον ᾿πν δηϊα γος, Οἰκοδομή; απ ΡΓο- 

Ῥαιὶ βουὶρίογεβ,, αὐ Χεποόρἤῆοπ οὲ Ὀϊοάοτνιβ, οαπὶ ἙπποΥ- 

ἀϊάς ἀἰοαμὲ Οἰκοδομία. Πίαατιθ βομο]αϑία Αὐραϑδὶ. Ἔ Ππογά. 

δὰ 1, 92. αἄδὸ βοὺῦίδιὲ, Οἰκοδομὴ οὐκ εἴρηται. Εἷ, Ῥηγνῃς 

ῬΠοια. ΝΙ. δῖ, οἴ 4} ΠΘΧΊ σορΡΑΡΗΪ νϑίεγθϑ. 

Ηπο ρεογίμιογε δἰΐατι νἱθεθαπίαν σεήϑα, χαθ ἐπ 7,65" 

αἱοὶδ ποβδίγὶβ ρίαπε ἀθϑαπέ. ἘΦ ααογῖι ΠΌΤ ΕΡῸ διιπὲ ρΓΆ6- 

ἰδν θυ θῖα5 ἔονιηαβ ᾿ἀχορημασία εἰ “Ικετία Ῥαι]ο δηΐθ ἃρμοϑβὶ-- 

ἴα8 ἸΠΠΡΥ  Π18 Πᾶδο. ᾿Αντίδειξις ἰὰ τὶ ΠῚ, ά., ΕἸ ΔΡῚ οογὶθ 

ταῸ το ἀριϊ5 ψτ]σαίο ἐπίδειξις, Ζιπλασιοῦσϑαν 1, 69." Πουὶ- 

οὐχ ᾿Εαβαῶ ἴῃ ἴοθάθγα Τ,Δοϑἀδεπιοηϊοσααι εἰ Ανρίνουαπι 

Υ, 77. (Ὁ, 4υοταῖπα ἐκβάντας Ῥτο ἐκβῶντας βουιθαΐαγ σατα 

92 



4 ΠΡ ΡῈ ἘΠΟΟΟΤΙΟΝΕ 

Βερ., ἱπιροῦϊε νδεῖο τοπήρογαμ) ᾿Ἐἢ 
. Ῥουομάι 1, 18. Θάρσησις ὙΠ ᾿Ὑ1. 101 απ. Θουὶ- 

ουμι Κοινανέω ἴῃ αἰίθρο ἔοθεζε Ἰδοεἀαδειπουίοναπι εἰ τὸ 
βἰνουονη γοϑεπθηθτα Υ, 79. ὙἹ]ά. βαρυὰ Προεξάρχειν ο Ἐϊ-- 

Ὀγ15 τοροπθπάαμι ὙΠ, 25. “Ὑπερεκβάλλειν οὐ, ΝῊ, τοά. 

Ουδε νεῦρα οπληΐα ρϑιοῖ βοοιμ υπὶ 88] σα [ερ 68 νοὶ ἀ6- 

εἰναῖα νεὶ σοπιροϑὶἰα 6886. 118 αἱ Ῥ] ΥΊ μη 18 δἰΐδπὶ 4}105 βου ὶ- 

Ῥίον 88 ᾿8081:6886 ΠΟΙῚ ἀμ θἸοιηι8. Νίαϊθ δυΐειη 4} 1615 μὰς 

τεΐεναϊ Διαβούλομαι, αποά 6 ΤΟΥ αΙ46. δποίδμι ϑ. 1448. δὲ 

πῇ εἰγαμλάν, ἀναπείσω, ἰερεπάμπτ ἀρ δος “Ζ:α- 

βουλεύομαι (Ι, 5. ΝΕ, 50. 4}. 

Ηϊο νϑοσο, οὐ 115, 41] ΤΠ ΘΧΙΘΟΓΕΤΙ ὁπρεπιἀαπδογιιι μο- 

ἄϊε ουρίαϊ ϑαηΐ, π05 αυοαπο δἰ απ αὐ 1185 ἈΒΟτα μι, 

4118 φυαεάδτ 6 ὙΤΠποΥ 4146 οἱ Χεπορμοπίὶθ 8] απ σ γα 0]4-- 
οοῖ. Φιαναπηδᾷν ΧεπορΡ ΠΟΙ 6 Εἰ ργ]5 ΡῈ 308. τ ϑι ἘΠΊ 

Οντορ. 1, 4, 4. ᾿Εναλαξονεύεσϑαι παρεὶ 50}|0]. Αὐρ. ὙΠΟ. 

ὙΙ, 1. ᾿Εξαπαντῶν Ἔχ μἰδεηι Χοπορ μος 85 οὐ. ΟΥγορ. ΠΙ, 

5. 54. ᾿Επικατακλείειν Ε [μοχὶοῖθ ΧΡ σε ΠΠ|., ΠΙᾺ ΌΤΩ τιπ 8 

Ἰοουδ,, 400 εἰ οθαίαν, Οὐτορ. ΤΥ, 1, 18, 6 ΠΡ 7ν18 σουσθοίμ5 

δἰῖι. Τάθιι ἰαἀ!οαπλα8 ἀ8 Μετεκβιβάξειν, φαοα ἴῃ Μετεμβιβά- 
ξειν ν 6] Μεταβιβάζειν νυπιαπάιτιπι ε ΤΉΒΟΥ αἰ α 18 ΤΠ ΓΔ Π5 

ὙΠ, τᾷ,, εἰ 468 Προςδιώκειν, απο 6 Ἴπαο. ὟἹ, γο, Βαχίῖϊ, 

αὶ Προδιώκειν ἴᾳτο δου! ραμὲ ΗΡυῖ, Κατάλοχος, φαοα 6 ΤΒι- ὦ 

οὐ ἴ46 Αἤονγὶ ἀἰοαπξ, ποῦ Ἰορί ταν ἀριιὰ θαμὰ. ΜΕΘ ΟΡ ΠΣ 

ψοσαΡαϊον θη, 4π86 ἀυρία νοσδηϊον ἃ ϑομποιᾶθσο ἴῃ 6 Χ, 

6ι.. δαοίον ἴα5 Τμπογάϊάα αἰτατ. Ὑαϊθὶ Ποὺ ἀε ' ἄντιπα- 

ραλυπεῖν, φῃοά Ἰοοι8 ἃ ϑο πο Ι ἄθνῸ ἴρ80 δπποίδια8 δάθο ἔμε- 

ἴατ, αὐ ἀπθίαπι ἀρρϑΙ τὶ πῸ}10 τποάο ρΡοϑϑὶῖ : 40 Ἐκτεχνᾶ- 

σϑαι ΚΙ, 64., Πλάνησις ΠῚ, 42.., ΠΣ  ἐἀλλέσθοι ΓΙ 

τεϑδιϊταοηάατα 1}, δ. (ψαστα οουίνα ἐχρυηρθηάμηι 5ἷξ, 6 π8- 

ἴδηὰβ ααἰθεπὶ 6 ΤΠυογα 48. ϑποίϑιην, Προοπαραβάλλεσϑαι), 

Προςπαρέχειν ἴ, 9.) Προςσυνοικεῖν Ὑ], 3. (Προςπαρωνεῖν 

[5) Λαά, προςπαρακαλεῖν ἵ1, 68,, δὐμηοίδοτο ἀυθίαπι νίβυπι, ὁχ Ρο- 

Ἰγθῖο ποροτ δἰ]αΐααι δὰ ϑίσαθοποαι ξ. Υ11, Ρ. 2904. ΘΟ. Θίπαο 1 



8 ἐς 
Π. ΡΕ ΒΕΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΘ. αἴ5 

Ὠϊο 855. ΧΙ, ὃ,,, προςκαταπρήϑειν Ἰά. σαρ. 17, προςζκατα-. 
πλήσσειν ΧΧΧΙΧ, 44. συμβοήϑεια 1". δ1.) Συνδιαγιγνώσκειν 
1, θά. Προςανήει, φαο Βίορῃ. ἴθ Αρρθμά. ἘΠ68, 6 Τὰς 

οὐ 46. δἤογυῚ αἰοὶϊς, ἀασπὶ 80} πο ΟΡ} μοχίοομ ν. ἤρος- 
ἄἀνειμι Ῥίαηθ οανοαὶ, Ἰεσία ὙΠ, 44. τὴν γὴν 

Ζοεαδιία ποία, φιίαθ νοΐ ρίαπο πονῶ νϑὶ δογέθ Ταγίον 
δἰ φηϊβοαίίοπο α ΤΠ μον ἀἴά τιϑωγραμέατ, 

᾿ς Βονθπι μια} τα Παθϑὲ ΗΘ] ππαμν. Ρ. 165. 544.» 6χ 4αἷ- 
Ρῃ8᾽ Ρναθοίριιᾶ ἙΟμβ᾽ ἀο ΓΘ Βλ118. ἴξφοδοι, ᾳφαοά δρτὰ «ἰϊο8 
αρο γε βϑίομθηλ; ἐπηρ θέμε βἰσηϊῆοαῖ, ἀρ ΤΠπονἀἸἄθια 

εἰϊατα ἐπιμιξίαν (.5 ἀεη ΨεγΚοῆν “, 4ιοὰ 1, τάθ. ΕΧΡΥΘσϑθ: 

ἐπεμίγνυντο καὶ παρ᾽ ἀλλήλους ἐφοίτων) ἀειμκὰ Τ᾽ ΧΕ 555 

φυϊά, ΤΆΓΟΥ 8. ὉΠ] ΟΠΊΠΊΠΟ αατίιι8, ἀδοθδϑιι5 ΠΟΪΪΟ ἢ 60 

510 ἴδ δ Χ ΟΥἿΡῚΠΘ ψΟΟΔΡῸΪ Πη81} ΕΧ π58 δον] ρίοσιιμη, 519 

γΕΡῸ ΡΓῸ ἰδΠΊρΡΟΓΏ ΠῚ ταῖϊοηθ νεὶ ΠΟϑι 115. νοὶ ἘΠ] Ο5. 6886 

Ροϑϑῖξ, Εὐήϑειαν βδοιδιι θοπο (1Π|, ὅὃ5. ποῖ.) γα}: ἀἸχου πὶ, 

ΨΙα, Ὑ ββο!ηρ. δα Πιοά. 810. ἐ, 1 Ρ. 585, οἱ γίοκεη. δὰ 

Ἡετοαοί. Ὁ. 269. ᾿᾿Ανασκευάξειν ποίΐοπο αγηοϊἑεπεᾷ (ονουῖα, 
απ86 δάογαμπε, αἱ χρήματα, εἰϊδπι γάθγα ᾿Υ̓, 116... τὶ γἱ- 

ἀἴουϊα πα ἱπιογρυθίαπίων το ίοεν" 6) ἴοιξθ ἔν ̓Θααθπίτα8 αἰ- 

ὑχδυατῦ ΑἸΙοὶ βου ρίουοϑ 4υϑηι γεδέαμγαμαὲ ποιϊΐοηθ, Ὑ0, 

ϑομπεῖα, 1μοχ. Καταλύειν Υ, “5. ὙΠ, 58. εἰ καταλύεσθαι 
1, δι. 1Υ, ιδ. Ν, τ. 17. 81.» 18 πὶ 510 διαλύεσϑαι, γδοομ-- 

εἰϊανὶ, ᾽ν} τ15}}}" ἥδε: “6. 1888 501 1 Χϑρορμοη- 
ἴδ 1) Ἀτιβιίάοα εἰ ἰἰοινθη Οδϑίυσα ΠΏΠΟ ΠΟΙ ΘΙΠ118. 

Νοίαπι εἰΐα πὶ, ὀργήν ἐπιροηίϊγι, απϊηιὶ αἰϑεξμ δἰριίβοῦνο, 
Ἰπιουριν. δά 1, 150. εἱ "ῤο. Αδααθ οοπϑίαξ, ἀρετήν οΟἰἸα 

οουῖα αι δ σοπογα Υἰγξαϊ μη ἀδηθίαγθ, πιάση, ὕ6η6-- 
ἢεεπείαπις εἰ 5ἱ ἴάθ πὶ πόση ἐπὶ 4! βάδην Ἰοοἷ8 ναοὶ ρὲν- 

ἐμέϊ5 ἐατείπαΐίο, 1. 55. ποῖ... Ὡ6 πος 4] άδπι 150 [6 Π8,. 
ΟΕ, Θοει ον. ἀοιι. Μόμδοο. Π]. . Ρ- 21:7. ᾿Εξαλείφειν, ἀΘ Πο-- 

τη θιι5. ἀἸοῖα πη ΠῚ, 57.., δῖ τπϑίδρμουϊοαμα νϑυθαμι ἰδὲ 

ο)» ορροβίζατι ἀναγράψαι πη Οναιοη 6 ΒΡ] αἰδα απ βίτι ἢ Θργ σὶρ 

Δὐτηϊβδαη (Τοὺς μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἐς τὸν τρίποδα 

τὸν ἐν Ζελφοῖς δ ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ 



Ἂν ΦιἊ δ 

(6 Π. ὉΕ: ἙΠΟΟΌΤΙΟΝΕ. ΤἸΗΟΥΡΙΡΙΒ. 

“Ἑλληνικοῦ ἐξαλεῖψαι), απδ8 εὐναὶ γαίϊὶο 1ῃ Γδπο 

νεῦρο ἀδἤογε ἵν οουαη απ θη πη σαδπι γϑοθρίδ δϑὶ., ᾿άποκρι- 
ϑῆναι αἰἰτίπεὶ ἴτν ρυραα,, αϊδοοάεγε ΤΥ, 72. 2) ῬΤῸ τιδι ιίους 

διακρυϑῆναι (1, 105.), ἰᾶται ἴῃ Ἠογμενὸ Τπνθηϊίαγ. Οἰκία δὰ- 

ἴοια οὐν ποη δὔΐδα 46 φηδα,, ηπαίθπιιβ ἸρϑῸ πὶ ΔΘ α ΠΟΙ πα 

31 πο Ἰμ 6} ]ΠΠρῖ ταν, θθμ6 αἰοαῖαν 1, 14. 1σ.., Ῥἴδιιθ πϑϑοῖ- 

γαι5. Ῥαυῖζοῦ ἴῃ ῬΑΥ ΟΠ]18. πΟπΏῸ}]ὰ 1801 νἹ ἀθ παν 

Ἠδ παᾶη80 » 4186 5818 πι511818 δαμξ, οἱ 5 ὨΙΠοδί Ομ 65 ἴου- 

τη] 6 ἐν ᾧ, » φμαπιαίμ, ἄμην Ἷ57, 41. Π, 11., δὲ μοι 681- 

τα ἐν ᾧ Ἐς πἴδὶ, εὐὸ ἤϊοῖε, ἐροζεγπ πίει ΜΠ, 84. ΥἹ, 

δοσθθῦ ὑμαρὶδ εἰϊαι ᾿σαοά ὥςτε ΡΟΣ Ὁ} ας Ἀν». 

πο, μὲ, 29. οἵ. Μίαι. αν, ρ. δι. νῈ] ὅμως 1ἰὰ πιδανρᾶ- 

ἀππιν αὐ δθοϊθητα,, σαὶ ορροβίϊαπι δϑὲ, βιρργεϑϑᾶ 811. Υ]4, 

ἴω ῦγα 88} Βεου Ποαποπιία, Αὦ ποιαῖπα αἱ γθάθϑηιι8, ϑή πη 

11, 52. ποὴ δϑὶ ἰ4οπὶ ηπο6 ταφή, 5866 αυοε τάφος, ἐοοι5, ἴηι 

ψιίιθην ἐπ ογμπέμν πιογέμξ, φοριζολμην (ᾳααῖοπιιθ μοο νοοα- 

Ῥα]οὸ δἰΐδηι γοσ ἀθποίανὶ ροϊθβϑὶ)ς 4] ποίμι5 688 61118 τι81|5. 

ΟὟ, 11 ΑΡυθϑοῖ. δὲ δίανζ. [μ6χ. Χόπορ!. Μίπμ8 εἰΐδην 
φουαπϑυπογσαπθαιη ογαΐ ξυμφορά ἰΐα ροσίζαπι, τὰ ΠΟΐΪο ἐγι- 

ργεμμῖὶ ἀθϑὶὶ 1, γάο., πϑᾶτθ πα αὐ αααηα δρθγιέιιγι 

οἰσα!Πσεῖ. Ὑι: ϑομηοίάεν, [μ6χ. οὐ ϑομδαθῖ, δα Πΐοῃ. ἀθ 

σΟΙΏΡ. Ῥ. 10. Ασάϊπηὰ8 αἸϊὰ ἐμαί ἦᾺ ̓Αμφίβολος Ῥτο τιη-- 
εἴφωε ἰεέμ5, αἰ ΤΠ ον 1465. 118. οὐΐϑιαι Αὐτίϑημ5 αἰχίς, Ὑ14. 

ποῖ. ὦ Ἴπας, ΙΥ, 52. εἰ ἘΣ ᾿ τα. 1 εχ. ᾿Εἰκστρατεύεσϑανι 

Υ, δ5. ποϊΐοπθ ξπίγο ἐκρθαϊομεη ἕν ΡΥΔΕΡΟΒΙΓ ΘΗ 5 ἐκ 

ἴῃ 41115 νυ Ὁ18 σϑγαβδοῖδιρ ἀεἴδαάι γ. ᾿Εξοικεῖν 11, 17. ἴῃ 

γνυ. Τὸ Πελασγικὸν , ὃ καὶ ἐπάρατ " ἦν μὴ οἰκεῖν, ὅμως ὑπὸ 

τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳγ»ήϑη:" Ι Θοει16}».: ΡΡὸ ὠκήϑη.“ 

᾿ΧρυῚΠ5 Βαθογῦβ: ὑπιρίδειμι ΠΣ) ἘΣ ε μιν; ογῆτθ Κγ6- 

φιιεπέ απ. Κατασκευάξεσθαι (5 10} ϑ α5 110} Εἰ αν  ομ θ“) 

10. 1ῃ συν. Κατεσκευάσαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς πύργοις τῶν τειχῶν 

πολλοὶ, καὶ ὡς ἕκαστός που ἐδύνατο... 5680).: Κατασκευὰς ἐποιή- 

σαντο καὶ οἰκήματα, ἢ ἀντὶ τοῦ βινε ΑΕ ΙΆ τὰ σκεύη, ὧν ἔναν- 

τίον τὸ ἀνεσκευάσαντο. (1, 18.}. γ18. δοιιπεῖά. εχ. α΄. εἰ 

ΘίαγΖ, [μ6χ. ΧομορΙ.. ἴῃ ἀνασκευάξεσϑαι εἰ κατασκευάξεσϑαι. 



π.. "Ὲ ΕΒΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΊΏΙ5. "47 

ες Νοέϊοποβ νοραντείογμπι, φμίια 7, σι οοσγ αρἾ18 πορίγὶς 
φοῖ ρίαμιε περίβοξαθ, νεΐ πο βαἰ8 ὁοπ [ἰλιαέαα διε. 

τς Υάξίωσις, δἰ ρει οαξίο γΟΘΆΡ]οστιπὶ ΠΙ, 8). -- ᾿“νᾶ.- 

πιστὸς φιιδ ϑρθην γϑομραγανίέ ΝῚ, ι'7ι.ν 81 βογιρίῃνα 

βαπᾶ. Ὑιά. ποῖ. -α "ἄποροι, νὶ δοίϊνα. οἵ εἰς ἀπορίαν. κα- 

ϑιστάντες (8080). Τπὰο.). ϑυϊάλθ: ᾿Απορώτατος, πρὸς ὃν 

οὐδένα πύρον ἔστιν εὑρεῖν" οὕτως ᾿Ισαῖος. Αἰᾳι6 515 οἰ 

ΤΠαονα 65 ΕΥ̓, 52. τας Δεύτερος Ρτὸ ἕτερος, αἰξεγ 11, 40., 

ὉΔῚ νἱ 46 πιοὶ. --- Ζιαβάλλεσϑαί τινι, ἱπνίάϊαμε οοποίρεγε ἐπ 
αἰϊχίοηι,, Ἰπίηζοιεγυ 6586 αἰϊοιΐ, ναϊὶ σα 5556. » ἉΡρ Ὁ - 

Ἰΐβομον Οδδίμππηρ βόθροι Ἰϑηαπὰ δ ΆΠ ννεγάεῃ, ὙΗ], 
8:. 82. αδὶ νἱά, ποί. εἴ, δὶ σοαϊοαπι βουιρίατα γθϑιϊ ταν, 

109. ΟἿ. γΥ685ε]. δὰ Ὀϊοά, "510, 1. 1. Ρ. τοῦς δἱ ῬΙαὶς ῬΠ86- 

ἄδι. Ρ. δ᾽. Ἠεϊπά, --- ᾿Επιπαρεῖναι, ᾿πϑρεν ἀὐἰε6 861, θι. --- 
ὙΈφοδος, ἀ6 αο ἰαπὶ ραᾶϊο δηΐθ ἀἸοϊα μη. --τ Παρείκειν. 
τ ΟἸοῖταν οἱ ᾿π ρου βομα ε, ὅπῃ παρείκοι, φιιγε (φιοοιμ:- 
αιιθ) ἀπ δέμτ' οοοαδῖο.“ς ϑῖθρῃ. ἴῃ ἼΠ65. ᾿μωοοῦβ εϑὲ ΠΠ, 1.» 

ὯΒῚ 860]. ἱπτουρυθίδίαν. ρου ἐνεδέχετο καὶ ἐνεχώρει. Αἀα, 
Αγεβοῦ, ἴα Ἤϊαος. δα ΤΥ, 56. --- Περίνοια ΡγῸ περιττὸς 

γοῦς, περιττὴ ξυνεσία, Ὁ ερεν ἸΏ ρΒοίε, ΠΙ, 45, -- Συμβαί- 

γεν τρτὸ διοοεάίεγα ἀρὰ ΤΒιονἀ. τὰθ Ἰδσθγθ πηι ηὶ." 
Βίορη. ἴῃ ΤΒδ58. Τιοοιι5 δϑὲ 1ΠΠ|.3., ἣν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα. 
ϑ9Πο]. χκατορϑωϑῆ. Ῥαῦϊο Ἰπϑο]εμίϊον εἰϊαπὶ πο ΥΘΣΌῚ ξυμ- 
βαίνειν ἀϑὰ5: ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, ὥςτε ὅᾷον ἐκ τῆς Πελοποννή- 

σου στρατὸν ἐξαγαγεῖν, ἡ τῶν “ακεδαιμονίων ἐν τῷ παρόντι κα- 

κοπραγία ΤΥ, 79.5 δ] ξυνέβη 86 ηϑιιη 81 ἡ ϑρίοἰτη8,, δδί ργῸ-- 

“κεὶε; τοὶ ἴον ααϊβ, αυοπίαπι ἴῃ ΑΙ, ῥτὸ καί Ἰδρίταν ἥ, 
ΔΘ ΠΔοῖον βου ῖθαὶ καὶ τῇ τῶν ---- κακοπραγίᾳ. --- “Ὑπομιγνύναι, 

ΡῸῚ Πρ τα ΟΠ 6 πὰ νου θὲ προςμιγνύναι εἴ 51 Π}}]}Ππτὰ γ ΘΥ θΟΡΌΠ,, 

ἀδ αρργορίηᾳφιαίίοηα οἰαπαεοεϊπα ἀϊοῖατι 11, 10, ὕπο- 

μίξαντες τῇ Χερσονήσῳ. ϑοΠο]. ἐγγίσαντες. 

Οοπίμμηοίο ρίμνίηι νοοαξιζογιοι ἱπϑοϊοηεϊοτ. Ὁ 

᾽Εν καταλήψει φαίνεσϑαι Π1, 53., 4 ονπημα ἴῃ ἴοοο 
51 ΠΧ} |Π πὸ ἴῃ. πΟΙΪ5 1(Ὁλ ρχγοΐονθηο ἀϑ05 αἰϊδι 10 (325. 
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ΤΙΓ,.κ, ΟΕ, εα ΤΒις, ΨΙ, 6ο. Τυμπι ηαδδ ἥῃ ἊΝ ἘΠπϑίτα- 
Ὀαπίυγ΄ ἐπωνυμίαν ἔχειν πον δἰ Βαϊ βοδιίουιο 1, 9.5 ἡ εὔνοια. 
ἐποίει ἐς 11. 8, οἷς... εἰ τὰς ὀλοφύρσεις ὁ ἐκκάμνειν, ἀο 4ὺο νᾶες 

Ε80. ΧΙΨ. 8) οὐ). 

Τρεὶ αμδτῖ, απιρδιρπιὶ, ΑλμΑ τα ΠΘἢ Ῥίδηθ ἀδβαπί 1π 
ὙΠυογαΙ46. Τίδαμδ σχολιὼν, πεπλεγμένην, δυςπαρακολούϑη- 

τον, δυςείκαστον καὶ τοῖς πάνυ δοκοῦσιν ἐμπείρως τοῦ ἀνδρὸς 

ἔχειν, ΟΥ̓ ΟἾΠΟ ὙΘΙῸ ἀσαφῆ, Θ΄5. οΥαἰ μου ἀρρεϊϊαὶ Ὁ ]ο-- 
ὨΥ 8118 Ῥ: 8.5. 918.») δ᾽ ΕΧΘΙΙΡ] 18 παμο οὈδοιεἰἰαΐει σοη--ς 
βνπιαγθ, δ αθθὲ ἰὰπὶ 10] ἰππὶ Ρ. 806. 54. εὐ Ῥ. 3820. Ραυϊο- 
ΤΆΤ 15 ἱαδϊοαηὶ Ἠδυπιορθπεβ, ατΐ ἀσαφέστερον (περὶ ἰδεῶν 

1,. 11. ἢμ.}, δἱ Οἴοθνο, 41. ϑιεϊοδϑοιένμηι, (Βεαῖ. ο. γ.)᾽ ΤΒυ- 
«σθἰ φομὶ νοσδΐ, οἷ τὰ 15. Εἰ18}} ἹΜδγοε  πτι5 ξ- - » οαὶ 

ἐν μὲν τοῦς μέρεσν σαφὴς, ὑπὸ δὲ τὴν σύνταξιν ἐνίοτε ἄδηλος. 
Εἰ 588η6 ὈΙρηνϑῖπι8 σθὴ αἰΐγτα ΡΠ δαχὶὶ, Νά ΄αοὰ 

ὙΠαΟν 1465 βουιρϑὶ ΠῚ, 82... ᾿Ρᾷον οἵ πολλοὶ κακοῦργοι ὄντες, 
δεξιοὶ κέκληνται, ἢ ἀμαϑεῖς, ἀγαθοί" καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, 

ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται, ουϊαὰθ, 4] 5ἰση! Ποα οπαπ ἀϊθοιϊνὶ 
εὐήϑης ν6] (ἀΔ]ΠοΥτη τῶ ὅογ “πολ εῦγι 6 Ὑπθυὶ μου], δαὶ πδπο 

Ἰδοοῦ!! ἱπιθυργεία οπθι δυάίνενιε: ω, θεπῺ αἴ6. πιϑίϑίοπ 

Μεμβομθη ὑγ  ] δ 1ΙΘθ θυ Γὰν θῦθ6 πὰ ΚΙ, 418 Τγ εἰν-- 

Δ} |σ απ το ἰβοδῆξθη σε] δα: 816 50 ἔτη θη, 510}} 465 1οἰΖ-- 
ἰδυ, ὙΊΘ 816 δι0ἢῃ 445 ἀπ γα ΣΌΣ ἘΠ τὸ ΔΩ ΘΟΒ δ “ εἰ ν6-- 

ΥἸΒΒΙ ΠΊ1 1 οἱ ΡεΥβρί οι μα νἀ θίαν. ΙΟΠΎ 8118 ἰϑιπθη Ρ. 895. 
56 0115 ἱπ]Ἰοοῖ, Ἡΐ]ο δηΐπὶ αἰ Π0116 οοΒΙΜΩ, νἱἀείων, φαὶά 
ἀεποίθι ἀμαϑεῖς ; ᾳιοα δὶ ἰάεηι 81} φαοα ἀνόητοι εἰ ἄφρονες, 
Πο8. Ὡοὴ Ῥοβ888 ἀγάϑούς 4ἴο]. Τυπ Οἰ δ ;λ Ἰποου μα. 6886, 

αἰσχύνονταν αἰταπ 8ρθοίοὶ δα αἰγόδαμθ 8η δα 80105 ἀμαϑεῖς. 

Οἷο 418 ἀρϑυγ "87 Οὐἴα8. χιθηΐϊ ἰδ πα οα]σο οὔδιιβα 
οὐαὶ, δυϊο πο. τὰ πὶ ἽΠΠΟΥ 615 Ηϊβιοχίαια Ηδγδοὶ 

[θπθῦγ8. Οὐβομγίογθαι νἰϑᾶπι, τἰ αἷς Ρ. 929.;: 5866 αἰγμϑ 
ἢδεο οὨ]ρᾶ 811, αϑᾷχα ραϊεῖ, Νάμπ Ἰοοὶ Ρ. δοθ. εἰ ϑογ. ρο- 
5.11 πρΠ ΠΙΆ ΡῚ8 βιτιὺ ἀΠΠΠ01168, οἱ δῦ, αὶ ἀθ ῬΠΘπιβίοοἱθ 
Ε δὶς, ἃ. ΘΟ 611. Νεροὶθ πο ἰδπίαχη 1ηἰ]]θοὶ 8, 564 δάθο 

δἰ Ῥυοθαίυβ5 δϑὶ, αὖ ραυΐεια Που νουθογυσα Τυϑιϊπ6 ἰη.-- 
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5616 ἴδ }161}) ΠΘΘΘΠ1115 (ψαΐς, ΘΠΙΠΊ Π00 διι-- 
5113)» 6586. ἴῃ ΒΟΥ ἀἰ 418 σΟΠΙρΡ] γ 8 ἀ ἘΠ. 1168 οἱ οὉ-- 
ΒΟῸΓΣ ᾿βεᾷ Ῥανὶδ αἰαὶ οαπὶ ΠΟ ΒΟΣΙΌΟΓΕ [γη1118- 

τλὶαίθ ΡΙενΐ οὶ Θαἰθη 5 σου ΐθ ονϑηθβοιηΐ, τ, 81 605 4π8-- 

48 ΒΗ ΘΟΙΒΙΠΘΡΑΨΘΙΒ., ΒΕΏΒΌΥΩ ΘΟΡΕΠι σογίο ρεγϑρὶ- 

εἶδ 5. ἢ ̓ Μεάϊιδίίομθ ἰδυπθη Δ] ̓ ατια 1Π τ Ὲ}{15. ογα ἐἰομἾθθιι8, 

εἰἰαμιδὶ θαϑ. 586 ρ6 ΡΟΣ ΟσΘ.}15, φιοί 88 Ππ θυΊ θοῖο ΔΙ! πὸ ἰ61ι-- 
Ῥοτο δὸ γϑυθγίδιϊβ,, ΘΟ ΠΡΟ ΟΡ!Β δρῖ(. Νδαχθδ τάθο σεργε- 

Βεηδομάτιβ δουϊρίου, 411 ΠΟΗ͂ ἔδιηρον θυι8. δι οο 81 718 8}1-- 
γατγ ᾿θοϊ στη τϑίαχατο αἰᾳ 6 ἜΣ ΠΪΔΤΑΓΘ, 864. αἱ δοἰ Πγ115, 

νἱνοβ φορι τη ος δἴαπα αἰ] ταΐεπι εχ Πἰβίουϊας υρδγνςις 
ῬοΓοδρίπτοβ βου ρία 508 ΨΈυβᾶγΘ ψ Οἱ]. (Δίατοε!]]. δ. ὅ 
Ῥσαδίθνθα, 41} ΘΧ ΔΥῸ ΠΙ ΘμἰΟ ᾿Ρ50 ΤΠ Ὁ] ΠῚ ἀπρνω 111-- 

ἐἰοἸ 65. ΒΟΓΠΊΟ 8 γιἰϑιοτϊοὶ, ἀξ ἰηξοα ἀξοϊαγα ταν, οορτίαι-- 
ἄαγη, ΒΘ} οἰν 5 δὲ ἀἰϑοονἴαυτ ᾿ἰπ Θϑι θαυ τη [ΘΠ ροΥἹ]- 

Ῥ18 ΔΏΐη] ΒΘ η8 88 δὲ οοσί δία ᾿πηπἱ πιϑρὶβ ἡπατῃ ἀρουίθ ἀ6.-- 
Οἰασανὶ βεμε 80] ΕΓ. δὲ δο δοῃβαϊίο ορβουτν αὶ! δἰ θα εν. 
᾿(ἰδεϊθγαπα δἱ ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΘ ΟὨΡΙ8 ἰοσοβ ῬΡδῸ]Ο ΟὈΒΟΌΣΟΙ 68, ΠΟΠ. 
αἴὰ εἰδὶ φαδουεμαὶ ἐραηΐ. ΑΔ τηοάο οΥδἰ Ομ Θι ἔπ ΘΕΌ ἘΠῚ 
ῬουῚο} 18, ἀθβουριϊοπδια. ἐππημ] 5. ΟΟν ον Δεορ απ], οο]]ο-- 

«υἴαπα ΑἸ δηἰθηδίαπι δὲ ΔΘ οστιπι. βιϑοτοχαε δπΐθυι 
μᾶθο ορβοιν 8. ΒΕ πο οοηΐογία Ὀγονξαι θ᾽ (δου, πὲ ΟΞ 

φοσο 1]. .]. ἀἰοὶι, ΘΟΙΠρΡ δῖ η6 ΨΘΡΌΆΠΙ, οἷ, Ῥίοη. Ὧν 05.) 
Ἰηξογάτιπι ᾿ῃβοϊθηον 6. οο]]οοαἰίοπο (56 διὰ τὸ ὑπερβατοῖς 
χαίρειν άατο!!]]. δ. δ66.),. 46 πὰ αἰνᾶητιθ τα ἰπῆγα ἀϊοθίατ, 
γΑΤῸ ἸΡΒΟΥΤ ΠῚ ψΟΟΔΡΆΪ]ΟΡ μα ΘΠ ͵ριΟ δ πὰ οἰποῖϊαν. Ηος 
ἢ, ἀαπιπι τπππιτα ψοοα θα] απ πῃ οα θη ρουῖοαο, ἄππ85 88 {18 

ἀἰνθυ 888 5 στ} Ποδίϊο65 μαρεῖ, χαρά ἰάθη 56 116] ἐδη ἔμ 
Ἑαοίαγα τ δι  Ἰπ18 Ὗ, 72.) Ὁ] δι θδἰδηξνιι μι πρόςμιξις 
ἐγυρθέμτι ᾿ιοϑέϊ θην, ΝΟΥ ΌΌΥΩ προςμίξαν ἀροεδϑίομθην αὐϑνι-- 

θαι εἰ σομϊμποί το" 677. 515} Π1οᾶγε νἱἠδὶασ, ΟἿἹ ργϑθίου θα 
ΔΟΡῚ ροϑβεὶ Ἰοοὰϑ Ὗ, δο., ᾿ἡγῶνά τινα πρύφασιν γυμνικὸν 
ἔξω τοῦ φρουρίου ποιήσας, ὡς ἐξῆλϑε τὸ ἄλλο φρούριον, ἀπέ, 

κλῃσε τὰς πύλας, ἴῃ 60 π6 πο8 φαΐάοιι ἀἰίουο Ἰθοο φρούριον 
58 ΏΌΙ Πα ἸσΔ ΠΡ 115.) 566] πὶ ὨΌΚΟΡΟ ΡΥ ΔΘ θυ τητι8. δουρί -- 



880 π. ὉΚ ΓΕΟΟΌΤΙΟΝΕ ΞΤΗΘΥΡΙΠΙΘ: 

νὰ πὶ φρουριχκόν, ΡΥΕΔΟδογἔμσι απτιπι ἀαὶ 

βυρεγθγαῖ,, πο νοοαθαϊα αι ΠΌΑ ΔΙΙ 

απ Πιὸ (λ55188., ἜΑΒΕΜΗΘΙΑ βΘγπΩ δ. ἀν [τι 

τιϊαῖον, τὸ φρουρυκύν ρ΄αιθ δού θην 5δ 8: ΟἸ ΧΟΡ. 

ΙΔ} δἰ τ  σ χι }5 ἀς14}} 68, αυ8θ εα ἡγεῖ ὦ 861" -- 

ταουΐβ δίῃ αἰδέογιό (τὸ πρέπον) βρθοϊδηί. . ΒΟ οα βυΐ- 

Βοίοπι, ἀαληλ ψΘυ 8. 9 Ββοοθμ 8 αἰαθθ ἐκ, ἴπβπηδο Ρ]θν 

ἈΠ 5ΘΓΙ0}16 ΠΥ Ρ ᾿ς ΦὈΒΕΠ 856 ΤΒυογαίθειπ, [οῖ!ο 

Θμμ65 σοποδία δ μοῖ!ητον Λιωτιϊδα θατν ΘνΉ 8886 ΤΉΤῊΣ 

ΟΥ̓ 65 οομδίδξ, Ηἶ5] ὡς ἢ Ροϊπσεθπι δαϊο 7 πὐγα σ6 ΓΘ 

ο φῬμίοβ, ηαΐ; ΜΠ κε θθοι περὶ πρῶτον ὕπνον, αι)ἃ 808 δδΐ ΕῬΒα- 

ΟΥ̓ 61465 1}, 3.. εὐτελῆ Δρρεϊ αὶ [, 70. ἴῃ 400 ουΐ μοὶ νι- 

ἀςθιίαν. ἐαορινδο γι. θυ. δὰ ΝΙΙ, 45. ϑεαθρίιβ τἀθῆς 

Ῥοϊίχ ἀμγίέαε δοοαϑαὶ νοσα θα] ἃ ὙΠαογαϊάο Ροϑίἴδ. 

Οὐδηα. Δαν ἴασαι ποι ρίδπθ ΔΡ᾽ 80. 6858, ἴπιο δἱ σοῦ ν θη Ϊγ8 

αἰΐψαα 6ΧΣ ρῬανίθ, ἐπῆγα ἀθοϊαταίπιαβ. Νϑαὰθ ἐϑηιθῃ θὰ 

ἰλι 1π 68} 1ἢ οἴαρα νοσδθ.}15 481 ἱπ Θοὺ {11 ΟΟἿῚ ᾿ΠΟ ΠΟ 

τιθ εἰ οο!]οοδιομθ, “αν ἰδίμδη δἰ 8 ἉΒρθγᾶ, ἡδὰν ; 

χέα, βίαια) ἀρρβιϊαὶ ῬοΙὰχ Πᾶθο: ᾿ἡγχώμαλος ΥΙ; γι, 

βαἰϊ5 101 11 5 πη, γν 885. εἰ θυκ. ᾿Αντίπαλος “τιοίϊοπα λο-- 

515, πο ἔρθη θμ  βϑἴπ|8 Ὧ5118 ὙΒυογάϊά68, 864 Ρδυϊζοι 

Χομπόρμοπ,, Πειποϑίμθιθδβ, ᾿ϑαν]ρίά65, Αυϊδίορμδμπδβ, Ηδ- 

γοδίαπι5, Ὠΐο (ὑδϑϑδὶι8 οἱ 8} ταῦ], Ζιοπο "ὦ ΝΠ,.,42.. 

εἰ Καταπολέμησις, αυοά. “πὰ δὲ Ὁ] Ἰεραΐαι: ἴμ ἐν Ὠπον 166, 

ὩΘῊ ΠΟΙ ΠΠΠ15, 66 ΟΡ ΘΙ 101 ̓ πν ΘΓ] 11, Ἔχ ψεῖ-- 

Ὁϊ8. διαπολεμεῖν δἰ καταπολεμεῖν, 4Ε1θ115 ΠΏ} υαταπίατ', 16-- 

ΒΤ 6 [οναταΐῖα βαπΐ ΟΡ βιἰυδίαια ποβιυὶ ΒΟΥΙΡΊΟΣ8. ΡΘΡ β.--. 

δἰδηϊῖνα Ἰοφ θα], ααοά 1ᾶτα ΒΡ να δἰ συ Ποαϊιτ εβῖ. ᾿Επι- 

βόημα Ὗ, 65. 6Χ Δπδίοβία ΠΟΠΜΙ ΠΣ ἐπιβύησις,, - ἐκ- 

βύησις, ἀναβόησις [αοίαμη. οἰ δἰϊᾳαοίῖεβ βὰν τρδίππι. ἃ 

Πίομο (485. ᾿Επικράτησις 1, άι., οἱ 1δὶ ἀοορυϊν Ὑ 4856, 

ἨΟΗ δρεδχίς ὈΙοσοπα53 [δονεϊα5, αἴᾳαθ Β]8 ροβαϊέ Ὀ1οῸ (0885. 

Καταχράτησις δ. Καταγωνισμύς, 4π86. ἡ δχοῖρίαης ἱπ 

Ἰοοο Ῥοϊϊ ποῖα (ΙΧ, ν42.), ποῦ ρουιϊποηὶ δὰ ΤΗπονάϊάθῃι. 

“ούλωσις εἰ, καταδουλοῦν 4ππτη Ῥσχορθηΐαν ΡΟ] οἱ, πομ ογαὶ 

᾽ 



τ. ὉῈ ἘΠΘΟΌΤΙΟΧΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ8. 58: 

οὔ τορυ δ μθμαεγεὶ Καταδούλωσις, 40 ποτηὶπο 8118 δδὲ ΤΠὰ-- 

οναϊάο5 ΠῚ, το. Νόμισις αἱ Τυογά!ά68 5θιπ6} Ν΄, 109., 

ἰϊα Ὀῖο (αϑβίις8 ἔγθααθηΐοῦ ροβαΐτ. βένισις, Ἰάδμι ααοά 

ρα 4]1105 ξενισμός, ΥἹΙ, 46. που ππρτοραὶ ΤΠοτηα8 ΔΊδρ, 

8. ν΄. ξενίξω. “Ομαιχμία ἴα δαμὲ Τπἰουργθῖοα δα 1, 8. 

Μαυ]ῖο ῬΕΘΘΘΡΑ τορτθμεμάθηα νἷϑα ϑὰπ|' ΤΠοπιδς 

Μαδ. [τὰ 8. ν. ᾿Δγάλλω ποὺ νϑεθαπι ρα] υΐι5. 6886. ἀἸοἱξ 

απ “αμπρύνω, εἴ ἴαπιθη ΤΠποΥν ἀἰἀ68. πόα ἔϑηξιιη 1110, 

ψδυίπι εἰΐαπι που πιϑὰι5 δϑῖ, 4πᾶ 46 στὸ νυν], ΠυΚΩ Δ ΥἹ, άι. 

ὅπ αἷϊα ταϊουθ οἰΐατα 60 θοάεδια ΤΠοπια να ρογαίαν πὸ- 

πλθῦ Σιτοποιός, (0 ΧΟΠΟΡΒΟῺ 8Π114119 ΠΟῺ θάμ ΝΕ: Ααά. 

Ὀ0Κ. «ὦ ἰκον λας ἂι “ 

ν" ἃ, 

κι 
Ά 

Β. δ πρμε άϊδα; φυδίοπιβ Ηϊἰδζοτίουβ, 80 61} αυϊᾷοπι, 

Ῥε]ορομπποβιδοὶ βοτὶ ρου δῖ, 
ῇ. ϑ 

ΟΡ. ΧΧ. Νυπὶ φΡοεδίϊοδθ δὲ 5ο]ΐδθ δια δ με ἀιδοσίτποα 

Ὑπυογάϊάεβ δεινανειῖς. ἘΣ ΧΔΙΏΣ ΠΏΣ Ῥορεῖσα νο- 

οθυία, εἰ συϊβοδίίοπεβ, βιγιιοίαταθ δἴο. , ᾿ζθμτι βρυτδο. 

Ἶ αυδ6 παοίθημϑ ἰγϑοίαϊα δαπξ, σοπηπηαπία δγαπὶ ναὶ 

58 ΠΘῺ] 6856 Ροϊθγαηὶΐ ΟΥ̓ αΠ ΒΟΥ ΡΙΟΥ ΌΤΙ οἷ Δ 55] ΟΣ 1. ΠῈ-π 

σΕ886 εϑὲ πνθηϊτὶ οἰΐδτη ααδεάδιη, 4188 86 οογία [ἀπ 1 

Ἰοφιθπάϊ σοπογα ρογϊμθαηΐ, εἰ ααῖθυς πᾶθο τρ88. Πα} 

4Ὁ ἅϊιεγο ἀἰβιϊησυδηΐασ, ἴῃ πᾶ αἰϑραϊαϊΐοπα σ εἰ βἰδύιμπι 

8 παίατα μου Ἰοα 8 Π4 1 σθη θυ πὶ ΡΤΟΠοίβοὶ, δἱ 5 ΠΠη6, 

πιθαϊαμ, ἐθηλθ Βθουϑ τα σΟηδ ευατα, νοὶ οἰϊϑεα ῬΥ Ιλ, 

δα Πρσόταπι ἀγραχπθηϊαμι δἰαθθὶ ΠΟΙ δ. ππ τ ϑ Ιου 6, οἱ 

ἱπ6||6, 4118}15 ΘΟΓΓ 5ΘΓΠΊΟ 6856 ἀδθδαὶ; ΘΥΆΘΓΘ ῬΟβϑιιΠλι18. 

Ῥοβιθυϊογθηι ν᾽δΠ} 81 ἱπ στα] ηλιν, τὲ Πἰο ΠΟΙῚ ΡΙδοθί, ἀΙβοον 

ποηι5 Ὀυϊ πὶ Βογη]0 Ῥοοίΐοι5 ἴαμα ρεάεβίεν» ἀθ 4ὺο 

οἴ, Ἡογιηδηη. ἀδ αἰ ον ἐπα Ῥτοβᾷθ οἱ ροειϊοαθ οὐ ΘΕ] ΟΠ 5. 

Οὐδ φαϊάσιῃ αἰ θυ θη ΐδπι Ἰῃ 1ρ88 Θ᾽ δοιοθ νοσα ρα] ονππι 

πο σ᾽ θοΐϑ τη ἀιφαπε ἃ ΤΠαογάϊάς, αἰβγθηιθβ νεῦρα ΘΟγα- 

416 ΖΌΓΏ]85» νῈὶ δ σὩ Πα ]Ο 1165 ναὶ βδιγαοίαν 8, 4186. σΌΌ1Ὶ 



“5 Ἱ ὉΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΘΟΥΡΙΡΙ8, 

Ῥτορτὶα δϑϑϑηΐ Ῥοοίδι Π., 8 16} ἰη Τμμογ ἀϑαΝ Μεδιούία 

γδροσροπίαν. Ὑι4, Πίομ, Ηδ]. Ρ. γρά. Μανοοιη. ᾧ. 4ι. 
Ἠδπιδηη, Ρ. 178. 564 1ῃ 8 δρραγεὶ ἔδει! [4}}} ροϑ886 ἰὰ- 
τοῖα πη. Ναπι συ Πα 8 5816 56’ ΠΙΟῸ Ρεάοδβίθι" δία 6 ροΘ- 

ἀϊου 5 ρυδϑίδυ 4}1ὰ δι λ ψουθορα ἀοϊθοία αἰ δυυπΐ, 801- 

γὴ118. ἰαπιθ, ΤΩ] 18 νοσα θα αἰσῖηπα σσταηπιαηΐα δὲ διῃιαὶ 
αἴνϑυβα οὐϑί οἰ δ 50} απ 6 ρθη 9 46 4 αἰθα8 ρβιΐο ροϑὶ ἀἷ-ν 

σϑίτν, βρεοία πἦδ ε58505) 6 αι] 5 4 α 5} 0] 1χη 18 δϑὲ εἴ πὰ οὐ απ 
ἐϊοπῖθι5 φαϊθακάδην ΡΟ 58 μναγ γαρηδῖ.. ΒΡ] Θ ἀόυθμ ἃ}1-- 

ααοθπ εἰ ροδίϊοδβ οὐ ΠΟ ͵8. 1118 ΠΟΘ ΠῸΠ ἰδῃΐαγη 84-- 

ΜΠ, 864 δάθο Πορίϊαι, Ιαὰπὶ ἀπῦχα ὙΠαον ἀἸάο8 ταῦ 85 
οὐδ ϊοπο8. ἰδίου ῖαθ ἱμϑθυιδε, μα8. ν6] ἃ νἱνὶβ αἱ νἱοῖυϑ.. 

“εἴ σα] τὰ τιΑ ΒΗ ΠΟΘ εἶα, 18 86} “Ἢ βρίεηάογε δἰᾳὰθ 
οΥὐπηΐϊηο νἱ ἀϊοαι αὶ ΘΠΔ]6}}{1}}}}5» 4118165 ἐγσδηὶ Ῥθυο]65. δ 

ΑΙο ἰδ 165, ναὶ οοιίο τοιπρουῖθυδ, 4α1ρῈ5 (ονρίδϑ Πα 6 

δἰοαυθηίεβ ΒΟρΡ ἰδία δ ΡῈ οὐππθηη 8 ΘΟ Π} 1) ΠΙΔ ΧΊΠΊΟ ΠΟ-- 

τοῦδ δἔδηξ (νά. Μαυςε!] τη. δ. 56.), Βα α8. Ῥοηΐ!, χυϊᾷ 
ταϊριι, απ 0α ἴπ ΟΥΑΙ ΙΟὨἸ115 ρο βδἰ πα μὰ ἁἰϊη οὐ 8 Ὲ Β]Πμ110-- 
σα. ΤΑΡίογα ἸΔδοαι6 ρορὶϊβ ργαία νοοαῦϊα παυὰ βργανιῦ 
(Μανοε!!. δ. 56. Τὸν Θουχυδίδην -- τοῖς ὑπαμειμέμοιο νον 

ὥποις πρέποντας καὶ ἁρμύζοντας συντιϑέντα τοὺς λόγους οὐ 
γὰρ ἔπρεπε Περικλεῖ καὶ ᾿Ζρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ καὶ Βρασίδῳ, 

ἀνθρώποις μεγαλόφροσι καὶ γεφναίοις καὶ ἡρωνκὴν ἔχουσι δό- 

ἕαν εἴο.) Αἴἰᾳιθ ἰΐᾳ δἰϊδηι 1 ϊβίογία 1ρ58 ὩΒῚ ΒΟΥ Ο α]ὰ- 

οὐἷου ἢϊ, οὐ ἱπίογάαπι ἰῃ ἀδδου ρεομίδθιι5 ργοθ!ουτιμ, ρο6.-- 

ἀϊοὶ 4α1ἃ δἱ δάμη ϊδοθαίπν πθοδ886 δϑὶ, Ὑἱα. γευζεγ, ἀὺϑ 
ἘΙβίον. Ῥ. 3άτ. εη4ᾳ. Οπηπΐπο ἴϑυμθ ΠῸΠΠ πι8. ΘΟ ν Ὶρ 0.18 ἴῃς 
δοπῖο πιΐπιιθ 4 ϑγη ἽΙΡαοΥ αὶ ,» αἱ Ροείϊοδθ ΓΟΙῸ σαβίδν 

ῬΌΤΗ ΠΤ ΑΊΙΟΩΙ ΟΥ̓Δ ΠῚ Οτὐδδοοστα Τπ8 Χῖη6 δα νθυβαίαν, 

ἘΠΟΥΩΘΥῚ δποίον ξαΐθ σομίγα τ απο τη ΟΥ̓ ΔΘΟΟΥ απ ΠΠ10- 

861 ΠΟ οἰ Τ]8 ἔδοιθθαΐῖ, 418} ΔΓ ΘΡαῖ , μθα 16 ΘΕ ΒΟΥ ΠῚ 
ἱοποοίπ!β ἰδοΐουθβ ἐδ} ]οοθ σα ρΙΘ αὶ, Ῥοδιϊοου ἢ ψῈΓ- 
Ὀονατα σοην 61} μι 8118, ΟὕδΓ6 ἴῃ ΧΘηορ οι πλ]ΐο Ρ] τὰ 
Πιαϊὰ8 σομοσὶβ ᾿πνϑηϊαίαν, (ν]4, ἀἰδραϊαῖ. ἀ6 ΧΘθΟΡΙΙ. ἀΪ8].},, 

ἤἄξᾳι Ππδιὰ τάστὸ Ἡοπιδχυτιι μη δ 5 οϑὲ ; Πα ἔροῖδ888 οἰϊαγὰ 



'π. ΡΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥδΙΟΙ9. 457 

ὙΤΗπογα!οπὶ ααοτποάο γε]. ονθ {ον ῖ8. Αἰ τα π "08 Ἅ161- 
οοἸ πο (δ. 57. ἡάλιστα δὲ πάντων ἐζήλωσεν “Ὅμηρον καὶ τῆς 
περὶ τὰ ὀνόματα ἐπλογῆς καὶ τῆς περὶ τὴν σύνϑεσιν ἀκριβείας τῆς 
τε ἰσχύος τῆς κατὰ τὴν ἑρμηνείαν καὶ τοῦ κάλλους καὶ τοῦ τά- 
χους) οἵ ΞοΠοἸϊαδίαϑ (0. ΠΥ. ἢ.) νοὶ ἀδιπομδίνα νου β ὃ. Ντα 

πὸ5 αυΐάεδτα Υἱχ αἰϊασα ἈΠ] πὶ βου ρίογθιη Οσαϑοῦτῃ ἰδηΐζιτα 

εὖ» Ηοιπεσο αἀἰδοθάενθ ᾿πἀϊοδτ8. Οπτηΐα ἰδηη61} νοσοαρα 
. Ἠοπιδεῖοα, απουτῖ πιὰ] Ῥὲν Ηεγοσοίαπι εἰ 84}108 βου !ρίο- 

γῈ8 Ἰοῃῖσοϑ ἦτ 5ΕΡ ΟΠ 6 ΩΙ ̓ ἰδἰου οολ τι ἐπα Πδίθυϑηΐ, Ἔν] 

ποῖ Ροίαϊτ: 5ε4 πουα οἱ σϑαιοναπι ροθί σου ψοοᾶ- 

ῬΌΪΟΥ ἢ ΠΟ ΤΠ ΡΠΙ18 6δϑὲ ΠΌΠΊΘ. 1155 δἰ Ρίθγδῆαε θέαι ἃ] 
ΠΙϑἰουϊοὶ Δἰιῖοα ν δὶ σουπσαπμηὶ 4]4]Θοῖο 80} 1] 6 η 68 ΘΌΓΡΑΓΘ 
Ὧομ Δα ϊαταηι, άπ να]δὶ δἰΐαμη 4 ροθίϊοῖϑ, φιδδ ριι- 
ἰδπΐϊαν, ψοοαὈ]ον απ ἔρον Πλῖ8) 8:5 ΠΗ] Ποδ ΙοηΙθ 5 εἰ οοπ- 

δἰ γ ποἰ Ο ἢ] 8. 4) 

Ἀδοδπβθη τ Ἰ)φνοοαδεϊα Ροοέΐοα. Ὁ᾿ο νυ β1118 Ὁ. σοά. Ρο- 
πὶ παθο. Κωλύμη 1, 92. ΙΥ̓́, 27.» φῃοα ΕΠ] ποἵϊθ5 Παρ οὲ Εἰ ε- 
γοάίαμ 8. ἷάδηι τεοθηίονο8 σα π6 Δα πΡυθγαμὶ, αἱ Με- 
Ὠδηαοι ΒΠεὶ. Ἔχο. Πὲς. Ρ. 95. Δ. ΑΒΠΚΕΒΟΗ. Πρέσβευ- 
σις (16 ΘΠ] Πρεσβευσία ἐχ Βορ, 2. εἰ (ο}Ὀ. 1 Ὀιοηνβ1ο [6- 
σοηάαπ}) 1, γὅ. (ἴπ οὐαί), ἀ4θ αὸ δἰ οχϑίϑὶ Ππά τοι τὶ 

Οτορον. (ον. Ρ. 50.. εἰ 8116 σερυ θη 81 018 ποίδ 15 οΟ1η-- 

τηδιηοσυδίην ἃ ΡΟ ΪΠμ66, Καταβοή (ἰὰ δμΐτῃ ρΡΓο Καταβολή 6 
Ἀερ. 2. δρια Ιου. βου] η χη) 1, δ. (ἢ οναῖ.), 400 'ρ88 

5118 Θϑὲ ΠΙΟη δῖτι8 δὲ ο1Π| 60 8}11 τα}. Ὑ1, γήα88ε δὰ 
Τῆς, 1.1, ᾿αχϑηϑών 11, γ8. 1Ψ, 40., 4ο πδοὸ 'ρ56 αἱρϑίϊ- 
πὸΐὶ ΠΟ  81}8 Ἴ6ο Ρ]αίο, Γι οἸϑιβ δίψα Ὠϊὸ (α88. Ζ΄- 
καίωσις 1, ιά2. Π]Ὶ, 85. , 17. 8]... πὸ ΡΔΓΡΙΘΙ τι5118 ἐϑὲ 

ιοηγϑῖαβ, οἱ ἀθιίαθο ρ᾽ αγα ἀ8Ρ0 1} ααδουθηὶ! ΝΥ 888. δα Ὑ}}1, 
66. εἰ [πἀ: κα Πίοῃ. (888, Πθηΐαιο Ρ8Ρ. ὃ8γη. ίοπ. «[61- 
ἰῸΓ ᾿Ἐπιπξινησις δῖνε αὐ Ροίϊπ5 δου] θοπάπτηῃ δαὶ δὶ ἔονί88-- 

818. δἰἰ8 Π0 βογὶρίαμη εϑὶ, Περιτέχνησις {Π, 82. ὕισαμημαὺθ 

γοοδθυ τ ῬΥΌβα Θ᾽ ΒΘΡΠΊΟΠΐ8 βου ρίοχιθιι9 υιϑιϊαία τα, 11 ἀ 
Τρ ἶν, ποο ιομὶ Ὁ 65510, 



οδά τ1- ὈΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 

ΜΑΓοο Πα, ὃ. 52. δα! οἷ ᾿Επιλύγξαι, αθοά εχ ᾿Επιλυγώ.- 

ξεσϑαι νοὶ ᾿Επηλυγάξεσϑαι σΟΥΓΡ 6856 νεγὸ πα ἰοαὶ δέ6- 

ΡΠαιθ: Βοο Ἴρδιιπι δαΐεπι ψ θυ πὶ 88.158 ἀθἔοπάῃπι Ἱπέρρ. 
δὰ ΥἹ, 56. εἰ δα Μοογ. Αἴξ. ᾿Επηλύτης 1, 9.,»παθοὲ αἰ 4αο.-- 
165 Ῥγόοορ. 11. Β, Ο. 6. 18. "15. Π. Β. Υ. α. το. εἰ οομηϊαηΐα 
σοηϊεῖνο 1. Β. Ὁ. ο. 6. οὐ γέγονα ἐπηλύτης αὐλῆς.“ ΑΒ ἘΠ 5 60Η- 

Μαρὶδβ ἴῃ δὰ 88π6 ἤἙπηλυς (Υἱά, 0Κ. 1π6.}, φυοά ᾿ρϑασα 

ΠΟΝ ᾿ππκωνη ἧς Ι, 39. επί ἀνακῶς. Ὑ1α, [πὲρρ. 
αἱ ΨΠΙ, ον 

ἼΤῊ : 95.: Τὸ Ναυβάᾶτας ὀνομάξειν (τοὺς ναύτας) τρα- 

γικώτερον. ἘΛ ἰαγηθη 1 αἰσὶῖ ΤἬῊπογα. Γ; 12:. ὙΠ, γ85. 
4]. 566 Ἰδριίταγ διΐδι ἀρὰ Ῥ]αϊαγοῖαμι. 

ὙΠοπια8 ΜΡ. ποιητικώτερον αἰἰοϊς Πεξικός ρτὸ Πεζός. 
Ῥεγρεγᾶμι. Ὑ1α. 101 ΤΆτεγρυο, 

5.080]. 500}. δὰ ΕἸθοὶν, οἵ Ῥῆανοτν. : ̓Εεσϑήματα καὶ 
ἐσθήσεις ἐν πεζῷ λόγῳ ἄχρηστα. Αἱ νἱὰ, ἈΚ, δα ΠΙ, 68. οἱ 
46. [πα. «ὦ Ὀίδῃη. (888. 

ϑεχαυηίαν 486 Γεσθηἰίογ 8 αἰ Π]ου τι. ᾿“λκή ΠῚ, 84, 

Π, τοϑ. ΤΥ, 52. Τὰ Χομορθοπ, Πϊομνβῖτι8, ΡΙ αἰδνοθ 5, 
Ὠϊο (885. ᾿Δμφιδήριτος ΤΥ, 154. Ὑἱά. Τηΐεγρτν. δα οον.. 
Ῥ- 86, Αὐτόϑι, φαοα ροθοίϊουπι Δρρε αὶ ϑοι οὶ. νοὶ τ 
τϑοεη 55 πα θα οπο Ποχίοὶ, 664 αὐ ἀρὰ Τπαογάϊάεπι Υ͂, 

4. ΥἹ, 50. 4]., 116 οἰΐατα ἃριὰ ΧΕΠΟρΡΒΟμ ΠῚ δ] οβηὰς [6- 
δἰϊαν. ΓΕεγωνίσκειν ΝἾΙ, σθ. ὙΙά, Ταϊεγρυν. δὰ Μοεγ, Τία 

Το (485.. εἰ γεγωνεῖν Ὠίοηνθ. Ηα]ῖο. ᾿Επετήσιος 11, 8ο: 

ππᾶ οαπὶ Ὠΐομ. (458, Εχ αὐτο νοῦρο ἽΕ2 οοἴΐοοο δον} ]1-- 

βδίαβ ΨΟΓΌῚ ΘΟ ρΟϑῖ Καϑεῖσα ὙΠῚ, ὅὃ5. ΥΙ, 60. (π ᾿ἰγ18) 

οἱ ραν ϊοϊρίαπι ᾿Ἑσσάμενος 1Π|, δδ. (1πὰ ναι.) ε΄ Βοο οἔ, 
Βυῖίπι. Ον. τπᾶχ. δ. 108, 11. ποὲ. 7. ἱρὸν εἰσάμενοι Ἠεγοδοῖ, 
Ι, 66. Ἤπιος 11, 59. 77. ἃ]. 581 Ηεγοαοῖι5, ΤΠ μι οϑι 668, 

ῬΙπΐΆτομα5, Ἠδιοαΐδπι8, ἃ]. Κλέος 1. 10. 25. ἃ, 45. Ραᾶ- 

Υἱοῦ Χοπόρῆοπ, [νδῖδ8, Ηογοάϊδη8. Νεοχμοῦν 1, 12. 
(τά. Νϑοριι. θ 00.) ὕει Βαμα ραποὶ (νι, ἩμΚ. ἴὰ 1πά,), 
οἰίατι ὨΙομυβϑῖι9. Νῆσαν 11, 51. Ἠθνοσοῖιβ, ΧΟποΡ ΠΟ, 

Ψ 



ΔΙῚ 886 Ρρ6. Αἱ βὶὸ οὐ ρίιοι: Βειπορί θη 8, 1,- 

οἰδπὰ8., 811}. “Περικτίονες τὴς τοά., ὩΒῚ γθπὶ 80 Ποιῆοτο 

ὨΣΡΤ δἰξι Π » ΟἾΪ 118 ΠΙΟΧ ΨΘΥΒΙΟᾺΪΠ αἰϊψαοὶ Ἰδυἰαπέμτ.,. 5080 

ψόορεθαΐο 8] ρηϊΠοαίισ 5 ταὶ βουῖρίον, Περέῤῥυτος ΕΚ, θά, 

ἙἘσοάδπι τποίο Ἰοαπιηΐι ΧΘΡΟΡΒμΟΩ,, ΠΙΟυγ ε[18, Ὧ]10 (858. 

“πλωΐζειν γε] Πλωΐζεσϑαιν 1, ι5. Ηος εἰϊοβ φιοαα ρυοβαθ 
ΟΥ̓ οἢ18 ΒΟΥ ρον 68 1505 6856 Φοοθ 1 διορίαμὶ Ἔπ65, θ6- 

πίηπθ “Ρύεσϑαι Ὗ, θδ., φυοὰ μαρθεπὶ Π᾽οάονηθ, Πεχοσία μι 5 
ἅ}1|4 9. 

4) Κοσαϊιιογιινι ἔοτηιαθ ροϑέϊοας. ἾΝοΥι τπθυοϊηϊ πιὰ 
αυϊοααδθηι ἢ τεἸαϊα πὶ 6886 ρυϑοίον δορί 1, 128, ΤΥ, οϑ,, 

6. φῃο νά. Βυΐίμ). Οἵ, τπᾶχ, [πάᾶᾺΦ ποτα, ἰσγθρα!, (Π᾿οην- 
δ΄'ι.5. διαΐαπι δόρατι ἑλών αἰχὶϊ Ρ. 1908.), εἰ ἑσσάμενος, αποά 
Ῥϑυϊο δηΐθ ΘΟπι ΠΟ δ π ΠΊ Θϑὶ. - 

5) Ζοοαδιμογιιτι οἰρη Ποαἑίοπεβ ροείίοαο. ᾿Αναΐσγυν- 
τος ἴῃ νύ. ἀναίσχυντοι ϑῆκαιν, 4.6 ἐς αὐϊεμῖδ, πἰροῖδ Ῥιμ-- 
εἰεμείϊδ., τὐ τ υνὸνε γε] γοβὲν ἀἰοιηίαν "1, 52. Κεχμηῶτες 
νΕ] ρου τ κεχμηπότες ΠῚ, 89. (ἡη ογδὶ.) ποἰϊοῃ δὶ 2 Τ᾽ ἸΦΟΤῚ 771}. 

δε 5 δὰ σεὶ δἰ υοοϊδίθιη σαοι πτηθεο οσοῃ] ἰἀ πάδτη 586- 

ΡῈ ἰϑηϊουῖθιβ ποιηῖπὶθὰ8 νοοδυὶ, πὶ τοὺς ἀπογενομένους, 

88115 οοηϑίαί, δἰ κεκμηκότας Θοάἄεδη πιοάο ἐϊοίιη 6580 ἃ Ρ]Α-- 
ἴομδ εἰ ΑὐἹδϊοίοὶθ, ἀσομθναπὶ Πη σου. δα Ρο]]. Οποπι. {Π|, 

1οΆ. εἰ διερι. ἢ ἴῃ ΤΠ65. Κλέμματα, ηποα 5610] δε {ιγέα, 
στρατηγήἥματα, ΠΟΒΕῸ ΒΟυΊΡίουΪ δ βρη ποδὶ Υ, 9.59 εἴ αὐ ρνδθ- 

οϑδη8. ποίπθη ροείῖο8. δ πη δυδίμσ αὖ Ποιΐπ). Ὁ. 17,, 

{Παϑέναΐαπι ἃ Κ, Ῥεββίῃθ ψϑῦὸ ἘΠοπιαβ Μαρ.: Ὑφίστα- 

μαι ἀντὶ τοῦ ὑπομένω λογογράφοι᾽ --- ἀντὶ τοῦ ὑπισχνοῦμαι δὲ 

ποιηταὶ, καὶ Θουκυδίδης ἅπαξ. 16, ΘΚ, δα ΙΥ, 89. εἴ δίιτΖ. 
Τιοχῖς, Ἀθθορῃ. ᾿Αξίωσις τῶν ὀνομάτων [Π|Φ, 85. (1π Ἰοοῦ 46 
ἀἸβοογα 9 Οὐ βου) ΡΓῸ σημασία 886 ἰῃ80] Πππἢ, 86 δὰ 

Ῥοθιεϊοαμ ἰὰ 6 ρ ρον ἃ Ὀίοη. Ρ. 8ὃὅ7., τηαπ θὲ ᾿ποθγὶ ἢ ΠΏ, 

Στορεννύναι τὸ φρόνημα Πελοποννησίων ΔΊ, ιὃ. ἰπ ογαϊϊομθ 
Αἰοϊθααὶς ΞΟΠ τηλιαἴοσα απαιά αι αἰ ϑοϊδηι 9, 



δ. Ἦ 98 ΕΠΘΟυΤΙΟΝΕ ἔμυσγριυ 15, 

4)  εγύογιμνν δέγμοίι Γαδ ρα οδέϊοκε. Μ416 βομοϊϊαβίᾳ 
Τάπον α14]8 Ῥοοίϊοὶ φυϊὰ ἴῃ να ἔν Ἱ νεγΡ 15 ἐν τοῖς πρῶτοι δέ, 
4ασιη ποηὰο ἐν τοῖς (ΜιΠ. Θσ. Ρ. 4οϑ. 544.) πο4 πδθὸ 
οοἸ]οοαῖίο ραν οα]δα δέ (ς πὰ ἴῃ ἀϊοεία ) ροεί 8 ργο- 
Ῥυΐα δἰπί, Τιμθβ608 σαποΙῈ ααοάδιη βϑιηεὶ αν μαύγαι: 

ἄθ5 1Π|, 12. μὴ ξὺν κακῶς (8. ξυγκακῶς, οἴ. Βαϊ. ΘΟ απ. πη. 
ταᾶχ. δ. 24. ποῖ. 4.), φαοα οοποίπηί ται ἀαΐατι ἴπ ογϑϊϊοπα 
οΟ» ορροβίππι ξυνελευϑεροῦν. Νεαπο ξιιρίαηϊ Ρ]δη6 ἐπιϑϑὶπ 
41} ΑἸΈΟΙ Ρτοβ86 ΟΥ̓Δ ΪΟΙ8 βου! ρίογοθϑ, Ὑ1α, Μαι, αν. ᾿. 
ὅὃγ4. εἴ ἸπργῚ 115 Θροΐμ, δα βοῦν. Ῥάπονσ. ᾿. 12. ΑἸΐα βίγιι- 

οἴ δ. ΠΑΝ ᾿ οἰἰσὰπι [418 νοσδῖ, ΟΘΓΠΙ ΓΤ ἴῃ Ργοπο- 

ΧΩ 6 αὐτός ἷπ ἃ ἴΘΓῸ - οἰδτιμδιι ΘΠΈΌΠΟΙαἰΙ σα νι Ρ 510: : 566 

ἂς ἴδο 16 ἴαπι. Ἰοίτιτη ἈὈῚ ἀς Ἰπη1 αἰ ἱοπιθ βου πιοηΐβ Ηερυδοὶ 

ἀσεραίαν ((8Ρ. ΧΥΙ. εχίν.). [18 οἴΐαηι (ΡΊΔ4επὰ ρατ]ο απί6) 

δ Ὁ ΡΙΘΟΠΆΒΥΠΟ 581 ῬΟΙ 8 Ἐρεχεβοβὶ Δι ιἰβί παι ̓ πγ1ἰδ 0 6 πὶ 
βἰτω Ρ]1οῖ5 1Π|8 Ἡοπαιουϊοὶ ΒΘΙΙΏΟΙΪ8, 4ἰ ΡΥ ΙΓ ΡΤΌΠΟ- 
ταοπ ἀεπιοπδιγαι ἵν απ γε] ῬΘΕβοπαΪε Ρομῖ, εἰ ἀείπάἀδ μος 
ἜΧΡΙΙοαὶ 50} αποίο ΠΟ ΠῚ] ἶρθο. υργάμῳ Ρ. ὃ8γ. ροοι1- 

086 ϑἰγαοΐαγ 6 ἀο άαννῳ αἴδοτε, τιμωριῶν ἀτοπίᾳ ει Τὴν 

εἰωϑυῖαν τῶν ὀνομάτων ἀξίωσιν ἐς τὰ ων ἀντήλλαξαν τῇ δικαι- 

ὥώσει {Π|,}82., ἀαογατα σοῦ ὈΎΪτ18 οὐαὶ ἐβηάαπὶ ογαξ, αἰ π- 

486 δυίοηη 6 ἴοοο οὐδιοματη ἱποῖατ' σου τηαΐο ἀεβαμηρίμηι. 
5) Τσιγας ἀαοασα ἔσο Ρουιτπθηῖ, ααῖρρα αδΓαΙ 

τϑ ροσῖας να] 46 ἀεἰεοϊεμΐαγ. 8568 Ἀῖο Ἰοοὰβ. δἀμπιοάαπα 
ἀΠΉο118, ρεϊπιαπι ᾳαοα, 480 πχοάο δδμετα ΘΑΓΏΜ ἀαβουῖ- 
Ρεπμᾶα δἰιί, πο οοηνθῃϊ πίε ἀοοίοβ, ἔπππὶ 18 ἔθσα πῸ}1ἃ 

εβὲ ἔρατα, 4υΐῃ Ῥανγίΐου ἴ ΡΟΘΒῚ ἴα ἴῃ ᾿γοϑᾶ οΥδίΔΟπ6 

ἀϑαγροΐασ, (θεια. ἀθ αἰΈ, ρν. εἰ ροεῖ, ογαὶ. Ρ. 29) Μα- 

χίπιθ γεγοῸ 8. Ὀ]Ἰπιΐου 86 γ1η0., 4115 ΟΓαἰου Ὰ } ΡΟ 881 ΠΊ τὰ 

εβί, Πδτσαγιιτα πιϑατ ροβοῖῖ. Πα 6 ἰπῖον ΘΥάθοο8 688 ὅο1- 
δῖαβ, Ῥοϊὰ5 δἰ! πὲ βορἰβίαθ, αὐ Βρ᾽επάϊ ἀἴογθη οἰ Ποθγθηὶ 
ΒΕΓΠΙΟΏΘΙΙ, Γερθρουπηὶ ἴῃ δουρία ρϑἀδβινα. (Ὀιοι. Ηδ]. 
ῬΡ- 792. 8οϑ. εἰ δδερῖ8.) Οὐο8 βθοῦεϊ ϑαμὶ 4}}} βου Ρ ον 68, 

αἴᾳαο ἴϊὰ οἰϊατα ΤμθοΥ 4145 Πραγαῖο ἀἰσοηϊ σοποῦθ να] 8 

ἀεϊεοϊαΐα». Ὀίοι. Ηαϊ. Ρ. γοο. (οἔ, Ρ. 86᾽.): ᾿Επὶ τῶν σχημα- 
τισμῶν 
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τισμῶν, ἐν οἷς - μάλιστα ἐβουλήϑη διενεγκεῖν τῶν πρὸ αὐτοῦ, 

πλείστην εἰςενεγκάμενος πραγματείαν. --- [51 ροδίαπαμι ἀεἰτίς 

πΟΠΏΏΪΠα οοιμπιθιπογανῖ, α4τ|ι86 6Χ ΡαρὶΘ ἴδ Α]101 ἃ πῸὈ15 

οοηδίογαία βιυιπῖ, Ρογρὶὶ Ρ. 792. (860.) : Ἐὕροι δ᾽ ἄν τίς οὐκ 

ὀλίγα καὶ τῶν ϑεατρικῶν σχημάτων κείμενα παρ᾽ αὐτῷ, τὰς πα- 

ρἱσώσεις λέγω; καὶ παρομοιώσεις, καὶ παρονομασίας, καὶ ὦντι- 

θέσεις. ΜαγοΕΙΠππ8 δ, ὅ6.: ᾿Εξήλωσε δὲ ἐπ᾿ ὀλίγον καὶ τὰς 

Τύργίου τοῦ “Ζεοντίνου παρισώσεις καὶ τὰς ἀντιϑέσεις τῶν ὀνοὶ 

μάτων, εὐδοκιμούσας κατ᾽ ἐκεῖνο ϑθ 005 παρὰ τοῖς “Ελλησι. 

1014. δ. δι. Πολυειδὴς ἐν τοῖς σχήμασι οἰο. [Ιηΐτα ἰαπηθα 

μου ἰμα!ϊοίαπα ἑδηέαπι δ γενοῦ απ, ποὰ 84] 8θ πη απ Δ τ ηὶ 

Πρυτᾶϑ Ῥενάποῦς ἀϊοίταν δ. 56.: Ποικιλώτατος μὲν ὁ ὃν τοῖς τῆς 

λέξεως σχήμασι κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος. 

Οὐ4168 ἀμ" ς Ἰπ 6 ]Πἰραὲ 101 Οὐαμπαμμαίϊοι8. Βα ΕΠ ΕΔ πα 

ἤξυτεδ, ἰδ 1056 δ ΒΕ Βοάὶ 81 1101 68 : Οὔτε γὸς εἰοωνεί- 

αἰς, οὔτε ἐπιτιμήσεσιν, οὔτε ταῖς ἐκ πλαγίου δήσεσιν, οὔτε 

ἄλλαις τισὶ πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν κέχρηται. ΕΤίδια 

οδαϑαπι εἰπι5 τοὶ δ αϊξ : ααρρα πο ἄθοθγα ΥἹΓῸ8 ΠῚ σΠ8Η1-- 

το 8 δ φαϊρυϑ ΠΡΟΡῈ ἸΙοαπ6 μαι [οι ἴα5 511) 48165 ογαῃΐ 

Ῥε.10168; Ατομιθαιηι5, Νίοῖαβ, Βιδϑίδβ, ἰθοΐα οἱ ἔγαυάα- 

Ιεπΐα αὐλ ον ίϊομθ; 86 8888 ᾿σιταγ εἰϊατῃ πο ἘΠπογαϊάδπι 

Ομ ηΙθηΐθιη 51ΠρῚ1}}}8. ΠοΙα 8 ἱπ΄016πι., Αἰαπθ Παᾶθο 
χυϊάοιι μαι τηδ]θ., φαδηάτδιθ ραρπαπὶ σαμι δ. 55., Ὁ8ὲ 

“τουκίλας εἰρωνείας εἰςφέρειν ἀιοϊίαν ΤῊ πον 1469, 864 1Δθμὰ 

1 ΔΠΙΔΥ τ 48} απ άδπι Πραναυ τ, τπα χῖη19 τηθἰ Ομ ΥἹΏλα 6» 

Ῥτοβοροροεῖδα, εἰ ορροϑίτουτιπι » Ῥαχίαμη ν6] 5: τη] 1ὲν 46- 
δἰ πθη ἐπα ΤΙ ὈΓΟΓαΤα ἀϑὰ τηοάπμλ ΘΧΟΘ551886 ΠΟΠΏ11]118 

νεῖν. Οὐαδ ἴδ πὶ σΟμβ᾽ ἀογθηητι8, ἰπὶ πα [Δοθαὶ 68. 8 
χηδἰομν ηἶα οἰ ρυοβοροροεῖα, 1188 80148 αἰτριϊ, 566 δἰϊᾶτπα 
Ἰαιἰ5ϑίπθ. οχίθμαϊδ, εἴ οορία ναπουῖπι ΘΧ πΡ]οσ τη 1}}8-- 
βίνατγε βία αἱϊ Βαιθυις ῬΉΠΟ]. ΤΗσυο. Ρ. 224. ςηᾳ. Α4α, 11. 

θς Τπυογά, 16 Ἰθοῖ. ς ορὶ, ἱπίογρτεὶ. α1501Ρ], 

8) ΜΜείοπγπιία. 

ΤΑκεγώ, 7 Ά 

Π 
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α) «πεέροειζεγεἐα ΡΥῸ οοπδοαιεινξε, εἴδοίιια ΡΥῸ οαμδα οἵ ἴπ- 

ψοῖβα τἈΙΊΟΠ6. 

Ηιις Βαπεχιβ γοΐογι ἀθγὶν αἰαϑ αιιαβάδπι, 56. σα δἔθυι τ, 

ϑα.15 ποῖδ8 νοσδθαονιια 5 σα Πα ΟΠ. 68. αὐ {1 1Π| δύνασϑαι 
βἰσηϊῆοαι ναίεγε, εἰίοεγε ροϑ86, ἐδοκιμάσϑη ργοδαΐιτη,, νῖ- 

διε 68:, ἔχειν οὐίίηεγα εἰ ἴπ 86 ἤαῦογα., ϑαυμάξειν οοἴεῖ, 

ἐδ. φυϊθαβ οὐμπῖθυ8. νἱα. [πὰ. ς ἰὰπο δαθείδηϊινα απδοάδπι 

ἴπ. σις, ἤσ88δ ΡΓῸ 5 5ἰδιεν 8. [ἢ μα βουιρία υ τ αίῃτγ, 

Ρουθ πι816. αἱ ἴπι ἐλευϑέρωσιν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς 1. χ52. 

(444. 1π4, 5, ᾿Αξίωσις, Δικαίωσις,, ύλωσις εἰ 6ε1]. Μέ- 

παοῖτϑ 88. Τππογά. Ρ. γ4. 5844.) ἀδπίατιε Ἰοοο8, 40.815 εεὲ 

ΗΠ, 58. ἡδονὴν δόντας ἄλλοις κακίαν. αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν » δι 

κακία πιαϊϊέϊα ἔδια ἰάθη ααοα πιαϊϊίαε, ον ἡπεδῆ δὲ ἐπνϊάϊα ; 

564 18 586 ρ᾽ϑϑῖπι8 Ἰοχαϊηια οἴηηθ8, ῬΆΌ]Ο τηθιρου λον 

β) 5υδιεοϊοτυπι δὲ δαἀϊπιποίοσιπι Ρευμιζδίῖο. 

Τ, 5. Οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν κατα- 

πλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες. Ῥοοίδα ΠΟῊ Ἰρ5ὶ Τι}-- 

του οσδηὶ ἀρρε!]εηΐε8., 86 4πὸ8 ἰοααθηΐθβ 1ηἰτ κἰποιμηΐ, 

δοὸ58 Βηρσαπί ἰπἰουτόρσανα. ψουμι πἰ 40 ἸΠῚ ρου δ ΟΡ 8 8860 6 

Δ] 1αυἱὰ ρεϑίαπι ἀϊοϊῃηα8. ἀπο ΘΟντιμΣ Τ}}1{65. ἃ γορίθιιδ, 

αποά δουπηὶ ΤᾺ ΠΗ Πα τ 68 οἱ ἅτα ο] βενδρθυαμ: 118 οἰϊα τα ἀτιὰ6 

ΒΟΓΙΡΊΟΥ 68. Ρ6Ὺ 605, 41|ὸβ Ἰοατιθηΐθ8 ἰπιγοάμουπί, Ῥενγβοϊθη- 

ἄὰ οὐγαμὶ, 586)}06. ΔὉ 1ρ818 [δοίᾶ νἱἀδηΐ αν. ,,1., 71. Ἵνα 

μὴ ἡμᾶς (τοὺς Κορινϑίους) ἀϑυμίᾳ ἐπὶ ἑτέραν ξυμμαχίαν τρέ- 

ψητε (ὦ Λακεδαιμόνιοι), π6 πο5 ἰὀϑρογαΐξίονιθ ἀεὶ αἰϊογιίγι 80-- 

ὁϊείαΐετγν νον ἑὰ ἐ8., 1. "6. ὯΘ [οϊαἰ15., αὐ πὸ5 ἀθϑρθυδηΐθθ 60 

ψεγίδθιασ. ἷ, ιά2, Βλάπτοιεν ἂν καταδρομαῖς καὶ αὐτομο- 

λίαις, ποσοαρὲ ἐγαμ [ρ δ, 1. 6. αυὰ ΠΟΒΙΡΙ ἔμμιο 86, 608 

τὐδηβ σία: Ποβιλπι πὶ ΘΠ] ποῖ Θεαπὲ αὐτομολίαι, 566 δᾶ 9 

απο θαπί, σαυϑαινααθ ἀαῦϑηξ δᾶναπι ρΑΡ 4] 16 Γ]. ΠῚ, 

59. ᾿Επικαλούμεϑα τοὺς κεκμηκότας μὴ γενέσϑαι ὑπὸ Θηβαίοις, 

ΤΟΡαΤν8. 6 δ811ηιι5. δι {Π]εἰαγεΐα. 1. 6. ὯΘ νο8 8: παῖδ Π08 

6888 80 ἰϊ5, ὙΠ, 68. Μηδὲ τὸ ἀκινδύνως ἀπελϑεῖν αὐτοὺς 



Π ΡῈ ἘΚΟΟΌΨΙΟΝῈ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ8. 259 
πέοδος νομΐσαι, ΠΣ ΟΣ Ῥιι δεῖς, 608 αδίγϑ αἱ Ρε- 
γἱοιῖο; 880 4αϊάεπη, αὐ νἹἀθαίαν ἡ ΜΠΏΪπΊ6: 866, φιοά 

ἰηεγαηΐ πορὶβ: θῖνα τἰὰ... αὖ ΠΟΌΪ5. ΠῚ} ρνυδοίθγθα ἀδιημὶ 
δι ῬΘΡΙΘᾺ]1 1π θυδηΐ, [9)“ ΒΑυΕΚΟΎΙ, 29. ΑἸοἰ δία ει 

ΤΘῸΠῚ ογδίου ο8 41 68π| ἀἸσα πὶ ΠῚ ἀθοθγ 6 ἡ  ΩΓΣ ἴδον 851-- 

οαΐαπι, 4ποά [δὶ δϑὶ οοοαβιίοηθιι ἀδ06, αὐ τπογϑ Ἔχρϑαῖ- 

ἰϊομὶ ᾿μ Ποίαν. 

1. 6. Τοὺς πρεσβυτέρους αὕτη ἡ σκευὴ κατέσχε, τι] σκεύη 
βΘΓβΟπα8 ἰῃδίϑι 86 ὨΪΟΓ 68 ]Ποίοϑ ἐθηθυθ, 605 ὈΡΊη 116 56η ει, 
Βυ πη ΐθγατιθ 115 Δα μβου δδ νιἰθίπν, [Τΐὰ εἴασα Ι,σ1ά. Χγαυ- 

τικὰ τριήρεσι χρώμενα ἴῃν ΘΕ Π1118 Φαδηη δ πῇ Ο 8565 ἴρϑ886 
Ρτορυῖθ τό ροθϑαπί ἈΠ (ἸγΘτθιι5, Αὐά8 Π|, .8, Ἢ ἐν 

τῷ σϑμῷ ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ σχο- 

λαιύτης διέβαλεν αὐτόν. 1Π, 58. ᾿“μύνασϑαι τῷ παϑεῖν ὅτι 
ἐγγυτάτω κείμενον, ἀντίπαλον ὃν, μάλιστα τὴν τιμωρίαν ᾿ἀνέι- 

λαμβάνει. 1Π, 45. Ἢ ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί ὁ μὲν ἡγού- 

μενος, ἡ δ᾽ ἐφεπομένη κι τ. λ.. Ὗ, 66. 4Δηλῶν τῆς ἐξ "Ἄργους 
ἐπαιτίου ἀναχωρήσεως τὴν παροῦσαν ἄκοιρον προϑυμίαν ἀνάλη- 

ψιν βουλομένην εἶναι, ἈΒῚ νη. ΝΟΡμ. θ 0. Ἠδδο. ρΡοβίνθηδ' 

ἰδίαν προςωποποιΐας ΘΧΟΠΊρ Ια, οὔ ἀαδιῃ δἰϊαιη ΘΙ Ων -- 

β'ι8 Ρ. 8ο5. πρύφωπα παρ᾽ αὐτῷ αἷϊ ΠεΥῚ τὰ πράγματα. Αἀά. 

αγοε]]. δ. δ5. Οὐτα δὰ σομδογθηΐ δἰϊδαι πὰ} Ιοοὶ, 1Π' 

4α1θῈ18 ΐ 

γ) αδείγαορέμπν Ῥτοὸ δομοῦθέο 

Ροδβίϊαμ. ΤΥ͂, 62, Τιμωρία οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδὲ- 
ἂι τι ῳ " , ͵ . δ 

κεῖται. ἵ, “58. Βνάξεσϑαι τὴν τούτων μετριότητα, 1. 6. τούτους 
, » -- ᾿ σὸν ὡς, ’ - ΄ κ 

μετρίους ὄντας. ἶ, 57. Τὴν τῶνὸδε χρείαν, 1. 6. τοὺυςδὲ τὸὺυς 

χρήζοντας 8. δεομένους, ἀπωϑεῖσϑαι. 11. 41. ΑΒ ΘΕ ΘΠ 81 

ΓΕΒΡΆΒΙΙοα νοορδίαν ανδθοῖδα παίδευσις, 1. 6. παιδεύτρεα, 771ώ-- 
- ᾽ “ " 3 Ἂ 

εἰδέγα. Ὑιά. τοὶ Πὰκ. ὙΠ|, θά. Καὶ γὰρ καὶ φυγὴ αὐτῶν 

ἔξω ἦν ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων παρὰ τοῖς Πελοποννησίοις ῬΥῸ φυγὰ- 
δὲς ὑπὸ τῶν ᾿48. ἐκβληϑέντες. Ὗ, “5. Ἣν ἡ δουλεία ἐπανι- 

στῆται. [τὰ 846 }08 πρεσβεία ῬΥοὸ πρέσβεις. Ηδθο αἱ χη εἰϊαπὶ 

ΒΒ.» 



2 0. Π, ΚΕ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΌΙΘ, 

11 ΤΟΡΙΠΙ σοβίαυ 1 ΠΔΡΓΘΙΪΟΠ6 Τρ ΘΡὶ σμλτιν, Ῥυΐοσα ἔδυ 
Ν 

ΟἸΏ Πα 1η ΟΥΔΙΙΟΙΙθτΙ8. ἮΝ 

ΟἾΠη1811 ΒΔ ΘΓΙΙ5 8}188 Εὐλίδον, «ιδβ᾽ βυδδ οαΘ ον 5 ἀπιδὶ 
ΤΠπογ 1465. Ηδθ νεσοὸ βαμπὶ 

Ὁ) ΤΡαγοπογπαβδίαθ, οιπιοθοίοϊομία, Ἡοηιοοὸρίοία, 86ὰ 
ψΟΟαΡΙΪ]ΟΥ ΠῚ δυο πη αἰοτ πὰ εἰ 5: τ 116 ἀθϑι πθηϊαηι 

ιι88. 11, 62. Μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. 
Ι, 55. Προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον 4) ἀντεπιβουλεύειν. ΠΠ, 

ὃ5. ᾿Επιβουλεύσας --- προβουλεύσας. Ὑ1Ι, 92. Διὰ τὸ ἐπι- 
ϑυμεῖν πειραϑῇ αὐτὴν ἀναλαβεῖν. ΤΥ, 62. “Α χρὴ σκεψαμένους 
μὴ τοὺς ἐμοὺς λόγους ὑπεριδεῖν, τὴν δὲ αὐτοῦ τινὰ σωτηρίαν 

μᾶλλον ἀπ᾽ αὐτῶν προϊδεῖν. ὟΙ, χθ. Καί μοι δοκοῦσιν οὐ 

“εοντίνους βούλεσϑαι κατοικίσαι, ἀλλ᾽ ἡμῶς μᾶλλον ἐξοικέσαι. 

Αοοοδαϊξ μὰ. νὰ ᾿ Ὡς 

ο) Ιαγϊβοοὶβ 86 ̓δοουγαῖία, νεῖ, 8ῖ ἀἴθευθ Ὀϊδοδὲ, αἰξεοίδία 

τα Θπ ὈΓΟΥ ΤΙ ἢ 86 68 }1188, σομϊ ποῖα Ρ] Ραμα] Οα τ «“Ζπ{1-- 
ἐϊιοδὺ βδθὰ ΟΡ ροβιζου γα τπΘΙ ὈΓΟΥ τ, 8. ἘΕἸΧΕμΊρΡ]α ἄπο 
βαρρεάιϊίαι Ὀίομ. Η. Ρ. 8οϑ.., πππμι 1, σο. Οἱ μὲν καὶ παρὰ 

δύναμιν τολμηταὶ, καὶ παρὰ γνώμῃν κινδυνευταὶ, καὶ ἐπὶ τοῖς 
δευνοῖς εὐέλπιδες" τὸ δὲ ὑμέτερον, τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρό- 

ἕξειν, τῆς δὲ γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν 

μηδέποτε οἴεσϑοι ἀπολυϑήσεσϑαι, εἰ τίατα ἴῃ Βος οαρίί6. 1ὰ 

40 ἰρ88 σοιηρδγαῖο ᾿ιϑοθαδθιποπϊοσ μα οἰ Αἰ μ θη θη δα τι 
οἰν αι 15 π1ο ἥρανδο ανεθαὶ. ΑἸΐδν Ἰοσυβ {Π, 82, Τόλια 

μὲν γὰρ ἀλόγιστος, ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσϑη" μέλλησις δὲ προ- 

μηϑὴς, δειλία εὐπρεπής" τὸ δὲ σῶφρον, τοῦ ἀνάνδρου πρόύσχη- 
(α΄ καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν, ἐπίπαν ἀργόν, οἱ «α11α Ἰθ164Επι. 
Αἀάθ 1, ιά4. Γνώμῃ τε πλείονι ἢ τύχῃ, καὶ τόλμῃ μείζονι 1) 

δυνάμει. 11, 40. Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελείας καὶ φιλο- 

σοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας" πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου 
κόμπῳ χρώμεϑα. ΤΡϊα. ᾿“μαϑέα μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄχνον 
φέρει, εὐ Οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ, ἢ τῆς ἐλευϑε- 
ρίας τῷ πιστῷ. ὙΠ, 84. Οὗ τε γὰρ Κορίνϑιοι ἡγήσαντο κρᾳ- 
τεῖν, εἰ μὴ πολὺ ἐκρατοῦντο, οἵ τ΄ ̓ Αϑηναῖοι ἐνόμιξον ἡσσᾶσϑαι, 

“" 



ἣ...4 

. 
- 

Π. ὈΕῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΎΡΙΡΙΒ. 2δ1 

εἶ μὴ πολὺ ἐνίχων. ΠῚ, 58, Τὰς μὲν Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν 

ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὸς τοῖς ξυμμάχοις βλόά- 
βας υαϑαν πο 1014, ώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνε- 
σϑαν, τ δοίο να δὲ τῶν αὐνμ: τὰ μὲν μέλλοντα ἔ ἐργῶ σκοποῦντες 

ἐπὸ τῶν εὖ εἰπόντων ὡς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα 

ἤδη, οὐ τὸ δρασϑὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσϑὲν 
ἀπὸ τῶν λόγῳ παλῶς ἐπιτιμησάντων καὶ μετὰ πκαινότητὸς μὲν 

λόγου ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσϑαι 

θέλειν" δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωϑό- 
τῶν. ΤΥ, 6ι. Εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλϑόντες, εὐλόγως ἄπρακτοι 
ἐπίασι. ΟΥ̓. εἴα δ πάη. 46 βευπιονθ ΠΟΥ ἃ. ἢ. 189. 84. 

Ι͂ατὶ πδθο οπππΐα ποῖ ἔογία οχοί ἴ5586 ΤΉπον 41, αὐ 
ξονοϊίατι 51 }118 νοοα]οναιη Θχίϊα5 1, 2. Φαίνεται γὰρ 

ἢ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, 864. 66η- 

5010 Ὁ οὖ ροϑβϑίία 6856 τηδη 1 δϑίαμι εϑὲ. ΟἹ πδπο δυΐίθη 
ΟΥ̓ΑΊΙΟΗἶ 5 σΟὨ ἔου ΠυδἰΟ 61 σΡαν . ΚΘΡΥ ΘΠ Θη5115 68} ἃ Π0Π- 
γι }}18, Νά Πομ νυ δἴτι8 5 νοοδὺ σχηματισμοὺς μειρακιώδεις 
(ρ. 808.). ψυχρούς (ρ. 9529.). Ογανία8 οἰΐαπι ἴῃ ΤΠπογαι- 
ἄδηι ἐπυθμτἴαν ΠοΙΘΚα τη Ῥυδδίδιοηθ δα ογαϊοππαμα ΤΉτι- 

οὐ ἀΤ 15 Ταϊονρυ οι ομ θα  Ρ μΘΌ]αμ., ὉΏΪΙ5 ΒΘΥΠΟ ΠΪΠῚ15 

εδἱ ἰθρι 8, φααπι απ ΤΙΌΙ, Τιθοΐον., Ἰην!άθατα. 1,ο- 

αιαταν ἰσίταν τὰ τ ΜΙ οΠ 6 ᾿ΓΗ ΠΟΥ α14 65. 8εῖπθ βο! θο θη 
απ Οἰ Ἀ σθαι ϑἐρείοθ τοὶ τῖθάθν πῆρ συόβϑθὰ πᾶ 
να πάουθάνοιι σαῖς π6 8{π6 οΓ ὩΪΟΠὶ βομοη ἴῃ δἰμθπι 

Βαΐο, ἀον ἴπΠη ον ΘΟ δ γα δη βδἰομουὲ: πᾷ μϑϊι8 

0}. δεἶθϑι ποι ἔπη 580 160, ἀδ85 10ἢ βεῖηθ ΕΘΕ]ῈΡ ΠἰΘθῈΣ 

χα -, αἷβ δα! Θοκθ ὙΥγ}]: 50 νυτγάθ 10 ἢ 1Ππ Οἤπ 6 41165 Β6- 
ἀθηκθη δἰηθη ϑΟρ ϊβίθη,, εἰἴηθη ἀρ Θϑολιπιϑοκίθη [γοϑιίσοα 
ΒορΡ ἰβέθη 85 468 (ον ρίαϑ8 ϑομα]6, δἰπμθη πο γ  σ! ΟΠ 6. 
ΔΒΠ δ θα ΚΥΘΠΕΡ πεπῆθη. ὙΝΔΥΙΟΝ Εγ 180 685 σϑὺ οἵ. 

ΚΊΙΗΡΕ σ᾽ δῖ οἢ ἀΐεβον ϑϑρυποῖ νοπ ᾿ππ 'π᾿ πιᾶποπον ΟΠ- 
γ8 σᾶ ΖᾺ Παγὲ --- το, 50 γγ 6188 ἴοἢ} ἀθ ἢ ραν Ὑγ0}}]} νγα5 10 ἢ 
βᾶρο, πᾷ (888 416 Ὑ ΔΒΓ Ποῖ γαΐοἢ ΒΙ θυ π' πἰ6 Τρ εη βίγα- 
ἴδῃ γεγο, ΤΗπον ἀἸἀ 8 ἰδὲ ἀον δῖον δι ὙΠ ΖΙηρσθ, ἀ18 
χαϊς ἱπσθη Ῥοϊπίθα,, τοὶξ ἸΏ πὶ Ὑγ ΘΙ Ὁ] 56 Θρ᾽θίγγευ κα πη 



ν ᾿ Ἂ 

᾿ : . 

202 Ἡ. ΠΣ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΕΟΥΘΙΠ15. 

Οεἰάηαο] ἀδη 1,686ν 015. Ζαη Βογβίθη πη Ζιιμη ΕἸ 5. ΘΚ Θὲ 
βογιηδῦίονη. Μοίμ Θοίί, νχεῖοι οἷα ζννδηρ, θεῖπι ΤΊ που - 
4465 1 Υογίθπ τππὰ ἀφάδηκοι! Κοηθ πιαὶ μου βο 

ΕΊρυν Καππ ον ΓΑΙ ρον τὰϊὲ ΖΙγΚ6Ι μα Βοἰεβἔθα θυ Ὥδοἢ 
ΔὈΘΘη 6 55θπθα πη δἱοι. δα δἰπδηθυ ΘΖ πο μάθῃ, γει- 

ΜΙ ἈΠ Πλβ8θ. δα ννοσ ἴθη 56. 1}.. 48 1Π ἀΐδθοι Βϑάθη ἀϊδ δυβίθη 

ἀμ Ιο σίου ΑΡδομαλ 6. ἀει" Ρογιοίθα. χαὶξ εἶπεν ὅπη ροι}1- 
Ἔμθη Βοορδομίιηρ, ἀε5 Τϑεπηια5865. ἀμὰ ἀε8 ἀεροθηϑαΐζεϑ 

ΔῈ δ μαμ6ι ρΡΆ 8856 η, 88 416 ΜΑΙ 6 μλα ἶκον σὰν ΡυθεΡ 

ὅεχν ΟἸδΙο κοῖῦ ἀν Τμῖεπ απα ὙΠ Κ6ὶ σουβο]ασθη, (888 

Π,8. 5816 {06} Εἰ μαη 46} [65 6: 80116. (88 116556. 510 1.. ΓΆΡΊ ΘΗ 
ΘΟΕ. ταί. ἀθμ. ο0}15 ον ΤΠπμοΥ ἀἸ ἀθἰ βόα Ῥογιοάθη γεῦϑι- 

φβη. 8 νγαν εἰμ8, 85 Ζυγϑίίθ -- (16 θυ ρθη ““πηετἐ]εία, 

ἀἴ6 ραν Κείη ΕἘπάθ με μηη δ ἡγ ]6η. Ζ.6116 δα Ζ, 6116, ΒΟΉ] 

δα ΘΟ ρ ΤΌ] ρθη 816. Βἰηίθν δἰπαπάθν, 816 1856 Θ΄ 61 

88} αἰἱοξ ν υβομμίθθη, Κϑυπὶ τνὶγα πδπ τπ 6. Ἀθάήρῃ 

᾿ρσοιάννο μι ἐπ ρίεδῃ,. (ἃ παδη ὩἸ πὶ δα. ἀπ δΐοιι ἐν θῆθι 
801116, ὙνΔΥΠΟΠ᾽ οἷ. 80. Κἰμ Ἰβο68 τιπα ᾿ἄρρίβο! 65 Οοσίθι 

Καπη ἰο ἢ τϊξ δἰ μι 80 θυ μα θοηδη,, γι ομ ρει απ θυ] δ μο]1- 

ἰδίθα Οεἰβὶθ, ἀθιδὰβ. ἀθὰ αδησθα ΒΘ νου] Ποῖ, 10} 
Ζιι 88 Θη δα θη. ΥΎΈΙΟΙ εἰπθ 56 ἴδαηη6 Ζ158 116} 1|-- 
δυηρ 468 απΐθῃ ἀπα. ΘΟ Π]θομίθη., νεῖ οἰ ἘΏ ΟΡ 61 Π1-- 

ΟΠπον ᾿νε πυμα. ἴὰ ἐ6ν ΑΥ̓8}}1 8 δἰμθην. βοηϑῖ ξεϊπθα ὅε- 

δοβιθϑοκ, Εἴη δ]ιὸν ϑιβδαϊβηιαπη νοῦ, Ε]ΏβΙο μὲ ππα ΤΠ ΙΔ .-- 

ΤΩΡ ὙΥΠΓΡ ΠΟ 0]. 815 οἰ ΘΟ μα ΠΡ} 6 πῃ διονίβομθι Εἰ Ραΐζοπ 
ὉΔῚ βίο. Εΐπ Μυμὰ ἀδχν ὙΝ εἰβιιθῖὶ βιϑϑι 1π| ϑ θα, Ο Πρ 
Εἶμ; ἀμ ΘΡ 36] 10.165 ον ἤβοῖι 888, ἀμ ἐνᾶρε τἱ! ον σιῦ- 

δίβῃ μας ἀϊ6 χϑυρουρεηβίθη Πῳθἤυθη, ἀ6ὺ ΚΡ] 61} νου, 

Ὑμ8. (ἰδν ΤΊοῖα ἦεν Βεκαπη βθομα ες πὲ ἀθπὶ ἰδιιϑοΠοΥ1-- 

βοἴιθ τη δ η 59 ἈΠ ΒΘ Π ΘΓ Ζ Βουϑα 556 ΠΟ διη, Ὑ16] 18 }5 

Ἀ1 ἐο ἀμι θϑὶπα 1,656 πη. μα Βοίπ {ΠΟ θαυ δοίζθη συᾶῶι ρθυγου- 

ἀφ! ξα, πηΐϊδούμμι πϑϑοῖο. αἰνραιη. ἀἴσαια ἘΠαογα  Ἔπὰ 

δι, Β οἰ δκίμαν ! ..- 544. φορι τη πν ᾿πλαϊα Ἔχ. "118. Δα Π|6 15 

ΘΕ Ἰδοοο 18 ἀρ ϑεάμαο. ’ΙοοῸ ροβίᾷ 6880.5 τη χίπιθ ὩΒὲ οἷν τί - 

ἐρδι νρ] Πομιΐμο8ν. ἀαογανα, ἰρθ8. ἀπά σ]65 ορροϑίϊα εν ᾿Θοηι- 



Ρ δ 

π᾿: ΌῈ ἘΓΟΌΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΌΙΡΙ5. 565 

Ραυδηίν., (αἰ 181 ΒΠ ΡΥ ἃ ΘΧΘΠΊΡ]Ο᾽ φιοάδαι ἀεδοϊαγαν: η1118) : 

οἱ πομπα]]ο5 μου ἰοδογασι ἀ460 τηΐναπι ΒᾶρθυΘ βαδνίία- 

ἔδπι, αἱ 4 ὁχ 1], χάά. (ΩΡ ] νἀ. 86}0}.}ν δὲ ΝῊ, 54. ρρο- 
Ἰ41 δαὶ, ἈΘΙψαὶ διΐθηι οἰ με 8. Ὠππ αι δι. πὶ ΠαυΡα ΓΟ ἢ 6 

ῬΟΡΏΙΏ σΕβίδ ἢ. 866 πὶ Οὐ ΑΕ ΠΙθιι5 οἱ τυ τοῖο ἀ6. δϑεεϊο-- 

τἶθιι5 Ονδϑοῖβ, 4086 ΡΔΓ8 ἰὈΡῚ ΠῚ, ρἴδηθ δὰ ογα]οπιι. Ω8-- 

ἐπυαμα σοῃ ουπιδία ϑϑὲν τορϑυπιηΐν, Ε]οααθμ τα πι δ ἴ6 πὰ 

δὶ ἰαΐοπι οϑίθπεἝονθ ψοϊαϊὶ βδουρίον., ἀπ4 18: πὸ ΓΘ νετᾶ. 

ογαῖ. 6. 0 Οπλ 10 118 Δαϑππδθαίων .. 0Ὁ (ον βίδθ ποίου ας 

ει, ἴῃ ογα Ομ 5. απ! θην που Πρανδῖο βου Π6 πὲθη-- 
ἀμη ογαῖ. [8 τἄθπι Ρ]δοῦῖ Τ δοῖῖο, 4 μα πὶ εἶπ οἱ ( αϊη- 

{Π|8Ὸ1 ἀοίαί θ σπθίοσ ατη 80 πο] 86 ἀραὶ ΟΠ α 08 ΠΟ Ρϑηΐ, 

ΕὙ 18}18 ΔΡΈΠΠ οἰοδιι8. ΒΘΡ ΠΟ Ἴἢ ΠΟΠΟΤῸΘ δΡ αἷς Ἔ ὲ 

Ῥυαθίθι" δᾷ8 (8 π16η, 4πᾶ5 πο αἰ ΧΙ] πηιι8, ἤστιγδϑ, ρυδ6- 

ἰογεδαπ6 δηδοο! αὐ μα δἱ πυροῦ δία, ἀκ αὶ 5 Ἰπῇρα ἀρϑίαν, 

Βαϊ πη} 185. 1188 ἴῃ Τ πογάϊ6 ἐδρυθιθμάεθβ, απ86 ηο- 

ἰδ ἀδε νἀ δδηΐοχ. βοἰγοσΩβδιο ΟΡΤΕΡΙΘ ̓ 5115 βου! ρίου 1, ὅο. 

Τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ἄριστα ἐξήρτυνται πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δη- 

μοσίῳ, καὶ ναυσὶ, καὶ ἵπποις, καὶ ὅπλοις, καὶ ὄχλῳ. ΕΥ͂Ρ, δ 60 

εἰ δἰ μα] 8, ναὶ ἴδοι! 8. σα] πα, ΡΟ απ 6] γΑΡΊ55. 1 διε 

Ὁ.8118.,. 118 τὶ 16] 115 ἴῃ ΠΟ 5 εἰ6 115 [αϊαναβ 5.1 8δυπιο, Υα, 

Ἰπἀ6χΧ 8. ν΄. ΒΟΠΘΙη8. ᾿ ἁ 

Σ Ι “ἃ ἤ ᾿ 

Ὅᾶρ. ΧΧΊ, ἘΚ Ρϑαεβενῖς ΒΟΥΠΊΟΤ 8. ΡΟΠΘΙΙΒ 5. Ὠ᾿δζου ΠῚ 

ἐχροπάϊτον, δὲ ααα οἴ βίην νἱτῖαϊθβ ργαθοιραδᾶθ, 

ῬΓΙπλι πὶ σοπθγαϊπιὶ δα παΐωτα Βίδτοτιαθ δγαϊίατ, δὲ 

αυδίθητ5 ἴθ ὙΒυογ 415 1 τὶ ἱπνδηϊδητισ, α4υ86- 

τἰτατ, Οοπϑβιἀδγδῖοτ τᾶ χῖπιθ. ΔΙΔου ῖᾶ5. Εἰ νίρου 561- 

τιοηΐβ (τὸ παϑητικὸν καὶ τὸ γραφι ον" οὔτ ᾿λλωρμητ 

[15 ΤΕΠΊΡΟΙΙ5 πἰ8ὰ ΡΤῸ Ῥυδείεσιῖο δἴαιιδ δίσυι οἵιχα πρὸς 

τὸ σημαϊνόμενον; ἰΐετα οταῖϊο γατδξα δἴᾳιι ᾿πᾶ 64 8 8}18, 
Ια] ; 

Ναης νἜγῸ ἰρϑμι Ηἰδίουϊ οι ἀϊοθ πα] σθη8 4118}6 81} 
ν᾽ ἀθμθυμι 68ι. Οὐοὰ ααϊάθμι ργδοίθι {ἰχ68 οἰοοιίοῖθ νἱν- 



4 ᾿ 
2 τῷ. ᾿ 

“θά Ἷ. ὉΚ ἘΓΟΟΥΤΊΟΝΕ, ὙΠΌΟΘΥΘΓΡΙΒ. 

ταΐοα,, 4185 ομιηθυῖδ ΒΟ Ρ ΤΟΥ Ρ18 ΘΟΤῚ ΠῚ 68 αἰ αΊ πητ|5, ΡῈ-- 

υἱϊατοία, ρογϑριοαϊϊαΐθπι δὲ Ἀνθ αϊθαι, 8185 ἡ πδβάδπι 

51] Ῥγορυῖαϑ μαϑεὶ. Ἐϊθηῖμι ποο ααΐά6πι [Ἀ0116 Ῥαΐει, ἴῃ 

Ἠϊδϊονία ποι αὖ ἴπ ἀθοϊαιιδ Ομ 15 εἰ 81118 δου! ρ 8 ΒΟΡ]- 

δἰἸοῖβ νοὶ πὶ ΡΌΪΟΒΥΙ βθθϑα Ἔχ ηδο ἀίααθ Ἀ]ε πο νϑυβδη- 

ΠΡ5, τὸ5 νϑυβθουιμ, 564 νευθὰ ταῦτ σδυϑα 84 6888, Ἰ46ο- 

ἄς ψοσαθ.] ον αμι βθίϑαμπι Ῥοὶϊὰ5 βρεοϊδη πηι 6588 4 δπι 

ζογμιδπι. ϑ'6α ργοίουθᾶ 81 ΓΌΤΩ βεβίδτηῃ οἱ νἱγοβ 0805: ῬΕΙ͂ 

ἤἥποβ φεβία εδὶ, γϑῦθ οὐ δοουζαῖθ ᾿ἀθβουθογα νἷβ, 6 06586 

δορὶ οαχπὰ ααὲ ν᾽ οΥγ15, δαὶ ἴδηι οἴαγ απ δἰ Π}5 ΠΟΙΙΟΠ ΘΠ Δ Π]ΠΠΟ 

Ἰπ ουπα νοῦν αὖ, απ Δ ΠῚ ΔΌ86η8 εἰ [ΟΥ Α5818. τη 0}} 118 

δ ϊ8 ροϑὺ ὙΙν 5, ἰα ΠΥ. ΟΕΥΠΈΥΘ ΟΠ 8 γπθηΐα νἹ ἀθανὶδ 5 

πδηῖ 4πο 1ρ81 οἷατα ποῖ ΘΟρΊ αν ἸΠ1115, ΠΠΌ]1Ὸ ΤΉ] Π118. 8108 

Ῥεγβϑρίθαθ ροβϑιιηιιδ ἀΌΟΘΓΕ. Αἰζαΐ 51 τὰ ουηηῖθυ8 τεθιιδ 

"05 4πε8ὶ ἱπ ο 6588. ΟΡΙ ΠΒ ΠΥ, Εἰϊδπι ἰοία ΟΥ̓Δ ΪΟΙἾ8. 601-τ΄ 

ουμιδίϊο ργὸ πίρα ΠΑΤΏΠΙ ΓΘΙΌΤΙ Οἰν ουδᾶ 81} ορογξεῖ. 

Οὐοά νεῖ ᾿πβοῖῖ8 πο ]5 πὲ, εἰ Ῥγδθίοσθα Ἱπθρίμτι θϑϑαῖ, δὶ 

αυΐθ ἀ6 γεθ5 ἱποιη 18. οἵ 1861158 ΔΒροῦῸ δἴατιο ἰατάο, νε] 

46 ἀϊνῖα δὲ υὐδιθθα5. Ὡ101}}1 αἴααθ ἘΠΑῚῚ βθυυηομθ αἰθι δὶ ῃγ. 

Ἐχ Πὶς ἄπαε., 486 γιδχῖπιδθ ν᾽ ἀθπΐαν., δ᾽ σου ΙΟη18 ἢ]81ο-- 

τίοας ρυοάθιμπὶ Ἰερ85, το εἰ 80ΥἹρίογῖβ Ομ 1.477. ὙΘΤΊΠΙ, 

γιια8 παγγαέ, οορίἑαξϊοπα ρίαπ ἐπιρίθέιανι δ ρα βίοεὶ, εἰ 

ΟἸι)18 οοἴοι οἰτ5 δαγιωιάίετη, Τ Γι έτη, τεαξεσαγ το ξεγαΐ. (λυ ]-- 

θυ Ἰορίθι8. οὖ Ῥυδθοθρία δἰᾷι8 1Ἰσθη 5 απαβάδηι, ἤπδὲ 

δα οὐμμε8 Πἰῦγοσ ἰβίογιοοβ ρευ πθηξ, (ἸΒΟΙ Ὡγ115.: δὲ ΡσῸ α1- 

τ οῦθα γϑυασα ἱπᾶο]ο οἰΐδια αἰϊ Ἰάθοααθ ὉΠ απιοὶ οἱα8865. 861-- 

γταοηΐ8 μἰδιουϊοὶ ἀἰδιϊπραθγα ἀοσθηητν. ΤηΠσπὶ {αἱ ἃ οομ- 

τὰ ηἶθιι5 1115 Ῥνϑθοθρ 8 οἱ ᾿ΠΙσθ 1118. 

1) Τοδιἀθυδυιι8 ἰριϊαν ῥΥϊμαπ πὶ Πἰ βίου δα θῖπάθ 

πανγαϊϊοηΐδ ν]ρόγοιι εἰ ΔΙΔον δίομα,, δῖνο ααοα Οσᾶθοθ πιε- 

Ἰϊι8 ἀϊοα8 τὸ γραφικὸν καὶ παϑητικὸν τοῦ λόγου. ΝΠ 51 50}1- 

Ῥίοι ρ86 το 5 4ι88ὶ σε ἩΪξ 1ἰδα 16 ΘΟμ πον δἰ, 4] Ἰη Δ δ 8 

ςΟὨΒΘΗϊ Δ ΘΠ δϑὲ, ἀπάτα αὖ δα58πὶ ν]ν]8 οΟ]ογθ 1185 ὅ6- 

Ρίηραι ΟΕ Υσθδ. Αὐϑ Ηἰϑῖου. ο. ΧΧΥ ΠῚ. Ηδᾶπο νεγὸ υἱτ- 



π. ΘῈ ΕΓ ΟΟΌΤΙΟΧΕ ΤΗΘΟΥΡΙΌΙ5. 466 
ΤΗπουααἹ οοποδάθπ δι 6886; ἴρβε. βου θὶι Ἡίουν - 

οἷα Ρ. 776.» ἘΒῚ ϑατα δὰ αἰϊβοιαβ Ἔχρυῖπιθηα08 (τὰ πάϑη 

δηλῶσαι) τηϑ]ίογθιη ἀἸοῖς Ἠοτγοάοίο, δὲ ρ. ὅ70.,. 18ὶ 4}118 

ΤΠ ΟΥ Ια! 5 ΒΕΓΥΠΟΙΪ5. ΟΟΙΟΥΌτιΒ ΘΠ ΠΡ αὐϊ8 ΤΠΡΥ Π18. πὸ 

γοΐεγτὶ ψα]ξ τὸ παϑητικόν. Ἐλίατι ΡΙαϊαγομυ8 ἴῃ ΝΊοἱα βου ῖ- 
Ῥίοτεμπι ποϑίυαπι παϑητικώτατον καὶ ἐνεργέστατον Θρρϑθ ἰαΐ, 
οἱ φυῖραδ ἴῃ τορι Ἰηϑῖπὶ μ86 εἰπ8 νἹρεμ 68, 1056 ΘΧΡΟΠΪΌ ἴπ 
ΤἸἰῦνο ἄἀθ ΟἸοσία Αἰ πθηϊθηιβίαπι Ρ. 567. Τὶ. Η]5 νυ 18: Ὃ Θου- 
κυδίδης ἀεὶ τῷ λόγῳ --- ἁμιλλᾶται ---- οἷον ϑεατὴν ποιῆσαι τὸν 
τἀκροατὴν, τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὁρῶντάς ἐξουληκτικὰ καὶ ταρα- 

χτικὼ πάϑη τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἐνεργάσασϑαι λιχνευόμενὸς. ὁ 

γὰρ παρὰ τὴν ϑοχίαν αὐτὴν τῆς Πύλου παρὰτἄττων τοὺς ᾿4ϑη- 

γαίους Δημοσϑένης ΑἸ, 9. 844.), χοὶ ὁ τὸν κυβερνήτην ἐπι- 

σπέρχων Βρασίδας ἐξοχέλλειν, καὶ χωρῶν ἐπὶ τὴν βάϑραν » καὶ 

τραυματιζόμενος καὶ λειποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων ἐς τὴν παρεξει- 

᾿ρεσίαν" (οαρ. 11.) παὶ οὗ πεζομαχοῦψξεε! μὲν ἐκ ϑαλάττης “Ζακε- 

δαιμόνιοι, ναυμαχοῦντες δὲ ἀπὸ γῆς Αϑηνοῖον" (1014.,) καὶ πά- 

λιν ὃ ἐν τοῖς Σικελικοῖς ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων, ἰσοῤῥύπου 

τῆς ναυμαχίας καϑεστηκυίας, ἄλαστον ἀγῶνα καὶ σύνταξιν (ἐδ 
γ6} σύντασιν ν6] σύστασιν) ἔχων διὰ τὰς συντάξεις, ὡς συνεγὲς 

 (υοΡΓαρδαιῃ ΟΧ ἔς τε τὸ συνεχές ΨῈΪ καὶ διὰ τὸ συνεχές) τῆς 

ἁμίλλης καὶ τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῇ δόξῃ περιδεῶς συμπνέων᾽" 
(ἾἿ, γί τῇ διαϑέσει καὶ τῇ διατυπώσεν τῶν γινομένων γραφι- 

κῆς ἐναργείας. Ο Ομ’ Ὲ5. ΟΠ ΠΘΙῚ ἀΘβορηρ ΟΠ Θ 1 ΠῸΠ5 Ὁ]-- 

ἵπῶδς 1π ΘΊΟΙΠ18 ῬΌβπας Ὠᾶν 8115, δὲ ἦν δο θοδ ἀδ περι Ργο- 

ξδοῦομθηι οἰαϑδὶ5 ἴῃ ϑιο αι ὙΙ, 5ὅ2., ΡΙαΙ ΔΘ θη β᾽ γα οἶ)81-- 

ἀοπθηι δὲ δχ σὲ ἐραρ οπ68ι 1. 11. δὲ ΠῚ,, Ῥγυόα α πανᾶ- 
Ἰα ῬΗον μοι 8 1. ΠΠ. ἤπ, οἱ ρεβὶ θη ϊα 8 ϑα θυ] θη. ΑΟά. 
ΝίαγοεΙ]. δ. δι. Οανεπάσπι δαίθπι Π]δίου σοῦ, πΘ τ] τ 
ἴῃ ΗΪβ ἀοβονριϊοπῖθα8 ἐχοθάδι, απο εἰποδγοῖ, ταῦ 11] Ώ151 
ΨΙΠῚ ΒΟΥΙΠΘῺ18 οδἔθηίατθ ν᾿ 6}16 οἱ Ηϊἰβίογια πϑρ]θοία 81188 ΓῈ8 

ϑσογα νἱἀθγοίαν. Οὐοὰ ΟΥ̓ 6η εν ἰ ᾶ586 ῬΒΘοΥἸἤομα Π10-- 

ποὲ Τμποΐαπα5. 46 δο βου, Πϊδὲ. δ. ὅσ. (ὐδεΐθυιιπι ΒΟΥ πο-- 
πδῖπι 1 οἰ υϑαιοαὶ Ἰοοῖ5 οἷ ἵρβαιμι ἰδοῦ ἑαΐθιι ἃ ροα 81" ρΓῸ-- 
Ῥὶα5 ιιαηα 8}101 δοσθάογε, 86 Π6 510 αὐτο ην πὶ Θ8 ὨῚ τὰ- 



ἡ 

56 ΠΕΡΕ ἘΒΟΟΟΤΙΟΝῈ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙδ., 

δυὶ Ρ0586, ἴθι ρυδθοθθηϊθ οαρίμ ΔΏΛ α ν Θυ ἐπι. Εβιο- 
οἷθ εὰ ἀε στ αἰχίϊ 1μποδημβ 1.1. δ, 45, . οτ αν 

4) Οὐοηίθηι ΨΘΡῸ βου] ρίον αι ΔΠ]Π1Ο ΓῈ8 Ῥυϑϑίθυ δα 
ἰδ πα 81 ῬγδΘϑθηἑθ8 ΟὈνουβᾶπίιῦ, ἐϊεθέ οδἰϊαῦη ζὲδ τοί ΡΙωἷΐσ- 

δοέο ἐθ ρο 6 ΡΓῸ ρχαοιογ εν. Ἠΐνο οΥα ΡΥΔΘβΘΏ 5 μ1- 

βΒἴουϊοι ΠΟΏΊΘΗ ., πῸ τι8ὰ5 οομίαμποιν] Ρτο ορίανο ῬΡοβὲ 

Ῥγδείθυια (ν14. ἂρ. ΧῊ, ΒΡ. δδ.), ἴῃ φαϊθιι8 Ῥυαθβθηςβ οἵ 
δοχ δι, ΟΠ ΠΟΙΝΙ δὲ ορίδίνὶ δά θο ΠΏ] ατα ἀἰδουϊπιθη, 

τὶ Ὁ ἀπο δὰ δἸέθγιαι ἴῃ δοάεμ νου Ρουαμ πδόχὰ αὶ νὰ 

118. Οὕδθ ΤΙΝμογ Δα 5 Ἰοοΐβ. βοἰαγαΐα βιιπὲ ῬϑΆ]}]ο Ροβὲ 
58}}0 4) ἵ. ξ., δἴᾳαθ, πηδρ 8 ᾳυϑμι ΕΝ φυπουβάδηι ἈΙβιογ οἷ 8 

τιϑϊίαῖα, Ἤΐϊπο οδηι ἴῃ θνο περὶ ὕψους ἀἸοῖταν τὰ παρελη-, 

λυϑότα τοῖς χούνοις εἰθάγειν ὡς γινόμενα καὶ παρύντα. 

ἀρεϑεν Ὁ 

5) πεθιλμο μἱρρουννα Ποῦ 5101 ργοροδβιίαν μαρϑδξ, τ 

Το ἀεοἸανοῦ, ἰάοοααε ἱ 8. Ορἐϊμ18. Γ6η} ἰμ8{}π||586. δ β881-- 
τη Π 6115 511.) 41... 851: ΡῈ᾿ ᾿ΠρΉ 81.) ἅτπι8 ὩΣ ΕᾺΥ ,. ΠΘΡῚ Ἰϊοοῖ, 

18. ΒΥ 1}, αὐ ἐοία 5. ΠΟ 1ἢ ν 6Γ}015.,. 566} 1 βαπίθη 18 1960-- 

ΤΠ -ὙΘΥΒΘΙῚ ψΙαθαἰα 5. απ π Θἰἤϑη δᾶ θρα οοποιίδεϊον δὲ 

ΒΕΥΠΊΟ ἢἸϑιΟΥΙΟ. 5}. μη τα} 16 δι] οῖα5. δὺ δα 

ΒΘα πη 18 ΡΓΟΡΘΓδΠ5 ρυϑθοθάθηξτα ΟὈ]ν Ἰδοαὶα : ἴα οἴ ΠῚ, 

τ ἰδίον!οἱ ἀγαθοουι δ ρ118. απθη 8}11 ΡΘΕ ΘΒΕΡ 5. 56 }- 

Ὡ]ΟΠ18 ΒΟ ῚΡΊΟΓΘ8 αἰδηίαν δέν μοίμγα κατὰ τὸ σημαυνό- 

μενον, αὰ8 νοῦρα: απδϑάδπ δα 68, 41ι86 οορ᾽ δία, ΠΟ 

α 66. 4186 ροβίῖα βῃπὶ, δοοοιημποάαμίαγ. (εν πίαν εᾶ 
ταδχίθ ἴῃ ἔγεαπθμίθι5 απαροίμέῖθ., ἐαγ. γ]ιδίογ οί, 

αιναῦγ φΥαπιπιαξλοῖδ, 56ὰ. ΦοΙ [πὐδίονιδ αἰματιίη, ἰοχικεπαὲ νὰ- 
ἐΐοπιπι. ἘΣ ΧΘΙΉΡ ΙΑ. νἱ46 ΒΌργα ΡδΡ. 9ὅ. δά. χοϑ, 5|4..112. 
χ16.. 118, χ52.. 126... Ἄγ χ54. τῆθι εἶν ἡ. 

δὸς Ὕ ἀτ)ν ι 

4 Νεᾳὰθ ΑἸΐτον ὌΧρΙἰοδηδα Ἰὼ. ναγλαξαμϑὲ ἔπας- 
φιμαϊὶδ, ᾳιδθ ἔνθαμειβ δὲ ἰῃ ἘΠαογ αἰ 46, εἰ ο φαμὶ ποι- 
κιλώτατος νοσαίαν αι. ἢ 4118 ἔαμα ἃ ΡΙ αἰάρομο ἴῃ ΝΊοΙδ. 

Ναιθηὰθ μᾶθο οχδίϊο μοὶ ἴδηι οΘΡϊδιν ᾿ὲ νοι θογαμα 6]6- 



ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΒΕΡΙ5,. 567 
οἴου, αὐ 10], φυειϑα πιο πη 811} ΟΠ ΠῸ}}1 δου] ρίου 68, 

πλϑ βρη αη νΟΟΔΡΌΪΟΥγ τα. σορίϑηι 868 πον αίθυη οβίθηά θυ. 
Ἐδοὶε αὐάθπι ποὺ 4ποητϊθ ΑἸ πΟἾ168.,. αὖ ἴῃ οτωμοέαίοηπῖβ 

νόοᾶρα !ο 11, 18... 1Ὁ1 νι. Ὑγα88., δὲ ἴῃ νδυθ]δ. τεκμήριον 
δέ, πὰράδειγμα δέ, σημεῖον δέ, μαρτύριον δέ, δηλοῖ δέ, τε- 

χμηριοῖ δέ, 4.86 δ4 δι ]6 0 ΤΘΠῚ 5] Ὼ] ΠΟΘ 81 ΟἸΙΗ18 τ|5}1-- 
Ῥαμίαν τ ῬΓοοθπο. ϑ6α 1 4118 ἰδῃΐαπι αἴγθδὲ αἰ πμ]1Ὸ 

ψευροναπι προγίδιῖ δἰ ποθ ν, τὐὐ δα ἀθγη ϑθη θη 18} 586-- 

Ρἰμ8 τϑάδεπμηίεμι δὲ μι. 86. ογηδία ΠῸἢ αἰ σηαμ ψ 6] Ρ]8π6 

᾿ἰβάθηι ψε] 51 Π}1}Π1Π|15 ψ 15 Θχρυϊπιαῖ. ΠΠιῸ ἴοΕ165 Ἰθρτιαν 

καὶ τὸ. ϑέρος ἐτελεύτα, καὶ --- ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 

Θουκυδίδης ξυνέγραψε, ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, στήσαντες τρο- 

παῖον, ἀνελόμενοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπύνδους, οἱ 1] ἀ8 Ρυβπα 
νοἰϊΐαιη, τη 060 ᾿ποιβαηΠΠτ [Π ποβίθι χηοῦο 86 τος 

ἀἰμχ, ἀρίίον, ἢ μος δι τ} Πἔπαιο ταοάο 11,.γχῳ. ΠῚ, 97. 1Υ͂, 5 

ὙΠ, 79. 564 ογϑιϊο νϑυϊαία ᾿πϑϑὶ ροῦτιβ 1 Ὑγ - ἐτ ταν 

ἴον ηλα 5ῖνα βἰυποίαγα. αἴ, ὩΡὶ δπαποϊϑέιπι Δ] ααρά ε ἄπιο- 

θ15 να] ΡΙαΣ θα ΠιΘΏ}}0 118 οοπϑίαί ἀγοὶθ Τηΐ 6} 86 ΘΟΠ ΘΓ 6 η- 

{0 8, πο οἰἸραίατν τπιηδ βἰγαοίθνα 486 ΟΥΏΙΡτι5 Ἰηβϑυν δῖ, 
864 Δ} «ἰΐα δὰ δἰίδπι δὶ ἰγϑηοίίτιβ, 40 οΓΑΙΟ ναρία, 56 

Ἰηἰθυά μι. δἰϊδπὶ 118, 4] ποπάτι οἱ ἀ5ϑιι 6 ἴδοι διαὶ, 58}}- 
ΟΡβοινῖον δι. ϑιπὶ δυΐθηι ΠῸ 15 νανίαίαθ οὐ αἰ [0155 41 

Ταοίτι8 αποααδ δπιδὶ (ν]4. Γ1Ρ5. δά ΑἸμὰ]. ΧΗ, 26.), 56- 
ὨΘχα Ρ] αν Πη8. 

ς ὦ Νεπεγὶ νατγίαΐί. ῬΊΑΥΊ πὰ Ἔχ θὰ ἴα ἴάτα ΘΌΡΤ ἃ Θ0Π1- 

τηθηϊο ἴα Ρ. 95. 96. 
των 

ΑΔα. Ι, γ8. ᾿Δποαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψις 
(ϊα οοα 4.) τῶν ἀκουσομένων. 11, ὃ1: Εἰ μὴ λόγοις [8 

οοα 4.) πείϑοιεν, ἔργῳ πειρῶντο τοῦ τείχους, ΕΚ ΊΤΠ, 66. Ὑ1-: 

οἰϑϑίι ΟἹ, ΠῚ, 4ι. Οὐ λόγου ἐν τῷ παρύντι κύμπος τάδε μᾶλο- 
λον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήϑεια. (ΟΕ, Ῥοτέοι. 84] Ἐπεὶρ. ῬΠοδη. 
Ῥ. 285. ἴώρι) ἴ Ν, 27. ἀ6 Πβάδῃῃ [οΘαθΡῚΡιι5. δθηλοὶ 

σπονδαὶ καὶ ξυμμαχία (οἵ, Ν, 25. 46. γ9. ὅ0. οἵ ὅρκοι 

καὶ ξυμμαχία Ὗ, 48.), 56:16] γεῖο σπονδαὶ καὶ ξυμμα- 



3083 ΠΠ. ῬῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ᾽ ΤΗΟΥΘΙΌΙΒ. 

χίαι (οἴ, Ν', 48.) Ἰερίτων. ὙΠ, 8. 6 Ἰόραιῖ8 ἃ Νίοϊα Αἰπε- 
118 5 Π115518 8 ρον ΟΡ ΕΠ ἀ4 8} ῬΟρΌΪΟ Θρίϑι 18 πὰ ΡΥ παιτι ρ]-- 
ΓᾺ]15 Ῥομϊίυν οὗ πεμπόμενοι; ἸΠΟΧ 51 Πρ1}Υ]8 ἀ γγελος. 

0) Οαϑιι5, ιάθ ϑαργα μᾶδσ, 114. 120. 127. 180. 

Ααά. ΤΥ͂, ὃγ. Προξεῖναι δέ τί μοι καὶ κατὰ δύο ἀνάγκας 
τὸ εὔλογον" τῶν μὲν ἀωακπεδαιμονίων, ὅπως μὴ τῷ ὑμε- 
τέρῳ εὔνῳ βλάπτωνται" οἵ δὲ “Ελλην εξ ἵνα μὴ κωλύωνται 

ὑφ᾽ ἡμῶν δουλείας ΤΊ ΥΕῚ- δ πο νύέρ τ, Συρακοσίων ὃ 

ὄημοξ᾽ ἐν πολλῇ πρὸς ̓ἀλλήλους ἔριδι ἦσαν, οἵ ἘΌΡ ὡς οὐδενὶ 

ἂν τρύπῳ ἔλθοιεν οἵ «᾿ϑηναῖοι, οὐδ᾽ ἀληθῆ ἐστιν ἃ ἐμ υῖ τοῖς 

δὲ, εἰ χαὶ ἔλθοιεν, τί ὧν δράσειαν αὐτοὺς, ὅ,τι οὐκ ἂν μεῖζον 

ἀντιπάϑοιεν. ἄλλοι δὲ χαὶ πόνυ καταφρονοῦντες ἐς γέλωτα 

ἔτρεπον τὸ πρᾶγμα. ὟΙ, 24. Ερως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως 
ἐκπλεῦσαι" τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις, ὡς ἢ καταστρε- 

“γομένοις ἐφ᾽ ἃ ἔπλεον, ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν μεγάλην δύναμιν" 
Το ἴς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ, τῆς τε ἀπούσης πόϑῳ ὄψεως καὶ ϑεω- 

οἷἰὰς, καὶ εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι" ὁ δὲ πολὺς ὕμι- 

λὸος καὶ στρατιώτης ἐν τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν. " ΜΙ- 
18 ῃ8011ὰ νοῦρὰ ὙΠ, 15., ὉὈῚ βίπι.] ραν ρα ΔΡΠῈ 
ἴῃ σουραπι Πηιίαηι, Τὰ πληρώματα --- φϑείρεται, τῶν ναυ- 
τῶν, τῶν μὲν -- ἀπολλυμένων᾽ οἵ δὲ ϑεράποντες αὖτο- 

μολοῦσι" καὶ οἱ ξένοι οἵ μὲν εἴο. Ψιά4 6 Ῥ]αγα ᾿ηξν ἃ 58} γηὸ- 

αἴ58.. ὟἹ, 91. δη. Καὶ τὰς τοῦ “αυρίου τῶν ἀργυρείων με- 

τάλλων προςόδους, καὶ ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ δικαστηρίων νῦν 

ὠφελοῦνται, εὐϑὺς ἀποστερήσονται, μάλιστα δὲ τῆς ἀπὸ τῶν 
ξυμμόχων προς δου ἧσσον βίθφε ερομένης. Π|, 82. δ: 6. Οὐ 

γὰρ αἰ τῶν κειμένων νύμων ὧφ ελεία ς αἵ τοιαῦται ξύνοδοι, 

ἀλλὰ παρὰ τοὺς καϑεστῶτας πλεονεξίᾳ, Υἱδὶ 181 ὠφελείᾳ 501- 

Ὀ6γ6 ρδσεὶ. ϑθὰ ν, 54, ἴῃ γευθ]8 Οὐ γὰρ περὶ τῇ Σικε- 
λίᾳ πρότερον ἔσται ὃ ἀγὼν ἢ τοῦ ἐκείνους περαιωθῆναι 

τὸν ᾿Ιόνιον ταὰπϊαῖο οαϑ δἰ 5Θ 51 ὶ (15 ἘΠΠἸΡΌΘΓΘ ν ] αἱ 
βου ρίου, αἰ ἀθοϊαναθιῦ ποῖα, δὲ νοῦρα ὟΙ, 99: “ὙὝποτει- 
αἰζειν δὲ ἄμεινον ἐδόκει εἶναι, ἢ ἐκεῖνοι (οἱ ̓ 4ϑηναῖοι) ἔμελλον 

αὔξειν (ἀ}}. “Μεν},, νἱ4, ποὶ,) τὸ τεῖχος, καὶ, εἶ φϑόσειαν, 
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. ἀποκλήσεις γίγνεσϑαι" “αἱ ἅμα καὶ ἐν τούτῳ εἰ ἐπιβοηϑοῖεν, μέ- 
ρος ἀντιπέμπειν αὐτοὺς (τοὺς Συρακοσίους) τῆς στρατιᾶς, καὶ 

φϑάνειν ἂν τοῖς σταυροῖς προκαταλαμβάνοντες τὰς ἐφό- 
δους" ἐκείνους δέ εἰο., 4188 118 ἰπἰεγργοίαϊαν [»085, 58 Π8΄ 

6586 ΨΙΧΣ ροβϑῃηΐ, οἱ 1ῃ ποία οουτισεηίαν. ΟἿ, δείδια Ὑ11, 
φά. ἔπ, ϑα)ιαβίηα8. Οδ}}}. ο. 25. ῬΙΘυαα ραῖνϊδθ, 868 
Ομ Π68 ἔαμηδ δίαμα [ογὶ πῆς ἐχρογίεβ ϑηη88.Κς. Ὑιά, 181 

(ον, 

9) Οἰεπδῦα γιογπι. Ὑιάθ ϑπαρνα Ρ. 101. 866. 

4) ΤῬχγοπογπίπα, ὙΠ1Ι, γθ. Καὶ δυνατώτεροι εἶναι σῳ εἴς, 
ἔχοντες τὰς ναῦς, πορίζεσϑαι τὰ ἐπιτήδεια τῶν ἐν τῇ πόλει. καὶ 

δι' ἑαυτούς τε ἐν τῇ Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον αὖ- 
τοὺς κρατεῖν τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔςπλου, καὶ νῦν ἐς τοσοῦτον κατε- 
στήσονται, μὴ βουλομένων (ν146 ΘΌΡΤΑ Ρ. 120.) σ φέσι πάλιν τὴν 
πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε αὐτοὶ καὶ δυνατώτεροι εἶναι εἴργειν 

» 3 - - 3 ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης ἢ ὑπ᾽ ἐκείνων εἴργεσϑοι. 1, 154. ᾿Ανὴο 
᾽ » ͵ 

᾽Δργίλιος παιδικά ποτε ὧν αὐτοῦ καὶ πιστότατος ἐκείνῳ. ἸΥ, 

29. Πρὸς τῶν πολεμίων τοῦτο ἐνόμιζε μᾶλλον εἶναι" πολλῷ γὰρ 
μ᾿ δ 2 ΄ ῚΞ 3 -“ ί ἡλλ ; 2 ἂν στρατοπέδῳ ἀποβάντι ἐξ ἀφανοῦς χωρίου προςβάλλοντας αὖ - 
ποὺς βλάπτειν" σφίσι μὲν γὰρ τὰς ἐκείνων ἁμαρτίας καὶ πα- 

Α δ κ - Ὁ" 3 Ἥ [ν ᾽’ » - 2 3 » 

ρασχευὴν ὑπὸ τῆς ὕλης οὐκ ἂν ὁμοίως δῆλα εἶναι, τοῦ ὃ αὐτῶν 

στρατοπέδου καταφανῆ ἂν εἶναι πάντα τὰ ἁμαρτήματα, ὥςτε 
᾿" 9 ἀ). 11 ΄ ξ ΄ ; 2. ἢ ἢ 

προςπίπτειν ἂν αὐτοὺς ἀπροςδοκήτως ἡ βούλοιντο" ἐπ ἐπ εἰ- 

νοις γὰρ εἶναι ἂν τὴν ἐπιχείρησιν. ((ἔ, Ηεϊπά. «αὶ Ῥμδοάοηῃ. 
2.» Ρ. 256.) 1, γο. Οἱ μὲν -- το εὐέλπιδες" τὸ δὲ ὑμέτε- 

ρον -- ἐνδεᾶ πρᾶξαι. 
[ω 

6) Θόπόγα νογθοτησν. ἮΠΪῸ τη ΘΠ] Ο ἈΠ] ἰοσα Θχθιιρία 

ϑΌΡΓα οομημπϑιποναὶᾶ, Ὑ]α, Ρ. δι, 

ΝΑΙ, Ἰοοῖν α08165 δυὶ ΠῚ, 89. Μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις 
ἡ αἰτία προςτεϑῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε, νεῖ 11, 87. “Ὑμῶν 
οὐχ ἡ σωφροσύνη τοσοῦτον λείπεται, ὅσον τόλμῃ προέχετε, τιϊ-- 

ἘΠ Ραμα οοπιϊποηΐ ᾿Π80111. 
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ἢ ΜΜοαϊ. 

α) Τ1π ἀϊΙιοδτιενα 5. 

Ἵ γαγιδίξιι8. αὖ ἱπαϊοαΐνο αὐ ορίαξίνιι δὲ ηβθαϊείοτιηα 
Ροϑὲ ὅτι. Π, 80. «“έγοντες ὅτι --ς δαδίως ἂν ᾿Αἀκαρνανίαν 

σχύντες καὶ τῆς Ζακύνϑου ---- κρατήσουσι, καὶ ὁ περίπλους οὐκ- 

ἔτι ἔσοιτο ᾿Αϑηναίοις ὅμοιος περὶ Πελοπύννησον᾽ ἐλπίδα δ᾽ εἷ- 
ναν καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. ΟἿ, ὙΠΙ, 81. “4 ἱπ[ηϊεένιιη 

δοίμητι. 1Π, 45. Ἔλεγε ---ο ὅτι --- ἔσται ---- προαποπεμφϑῆναί 

τε. Οὗ Μδιμι. συ. ρ. γ75. Ἐπὴν τὶ ὅτι ποι ρ»αεδεαῖε. 
Ϊ, 5. Δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασα πω εἶχεν, ἀλλὰ 

τὰ μὲν πρὸ “Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ, ἐπί- 

κλησις, κατὰ ἔϑνη δὲ, ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον, 

ἀφ᾽ ξαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι» “Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παί- 

δων αὐτοῦ ἐν τῇ Φϑιώτιδι ἠφξχυσόμενγι -- καϑ᾽ ἑκάστους μὲν 

ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ καλεῖσϑαι" “Ἕλληνας. “οἱ Ρυϊπιπχ ὈΪδπα τα 1η- 

Οἰρ᾽δ Δ πος. ϊείμητια. ,» Ε8. δομεπλξ, 68. μαίίθ ποθὴ πἰομὲ 

δἰημδὶ ἴθ Ναα θα ΡΥ διαξμδοῖ “1 ΠΕ Δ] 1015 1ο-- 

ΟΙ5. ψα]σο ϑπρΡΙος ὅτι. Ρ]αί, Ριοίασ. Ῥ.. 520. 166. δίθρμ. 

Οἴεσϑαί γε χρὴ, ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρις οὗπερ 

ἂν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι καὶ νουϑετοῦσι. ΑΟΘΟΠΥ]. ᾿Ἐλια. 588,. 
(ϑομᾶιϊ2.) Πέπουϑ᾽, ἀρωγὼς δ᾽ ἔκ τάφου πέμπει πατήρ, 5ὶ 
101 δέ ἀε!ομίααι,, ἤθαι6. ΡΥ. γάρ ΘΧρΡ]Ιοα πα μὰ 681. ΟΝ 

ΘοΒδο, δὴ Οδα, (ΟἹ. 999. ΑΡγόβοι. Ὅλος, ΤῬππογα: Ριὁ. εἰ 

ΑὩρίογαπ Ἰἰπριιαπι ἀἸσαμ πηι ,,ἷ ρνοὶοϑὲ, 1 πᾶνε ποῖ ἀοπ6 

11“ εἰ βἴτα!α, Ἐπίδην ὉΡ] ὅτι ἴ46πὶ εϑὲ ᾳαοά διότι. Υ, 6ι. 

Προςβολὰς ἐποιοῦντο βουλόμενον ἄλλως τὲ προςγενέσϑαι σφίσι, 

καὶ ὅμηροι ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας ἦσαν αὐτόϑι ὑπὸ “Ἰακεδαιμονίων 

κείμενοι. ᾿ Οἷἱ Ἰοοῖ5. {Ππ8ι ταν ΘΧ ΘΙ 18. ποη μ}}} 18 θη  ῖ-- 
νόραλ ΔΡΒοΟΙ αἴογιπι ἴῃ νευθααι ΠμΙ ΠΏ πιτιατου ., απ 

τοχ ἰαπαδθαμίαι. 

Ταμπο 8 άπ 1 ΠΝ 8, δὲ {ἃ 5 αὐ ἴῃ ἥμθ 
16 τη} βἰυποίασαπι τπππταϊα τ δὲ ΠΟΘΙ Δ Εἰ ν πὶ ΘΟ ᾿ηΒαὶ- ᾿ 

πνὼὸ ἴῃ δεσιαϑαιϊ να {8 1511588 νἱ θα Π1}8.. Ὧ8 δοκοῦσιν 76- 

βεϊθηα οοϑεῖ εἴ αΐα κατὰ ἔϑνη εἴ χαϑ᾽ ἑκάστους ἀδοῦδα-- 
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ἘΓΨΤΙΠ ἰΔγῺ ὐδαβανοῦδ' ΡΥΔΟΡαυαυηϊ. Ααάὲ δὲ ἵἶ, 
62. ποῖ. ΗΘ ΑΕῚ 

Εα ΠΤ ιν, ΝΥΝ Π, ὃ. Οἵτινες τώ- 

γαϑὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο ----τόν τε πόλεμον νομί - 

σῶσι. Μιάο 46 πος ἰοδο ΟΔΡ. Α. Ἰη}ϊ, οἂρ, ΧΙ. Ὁ} 77) εἰ 
οὗ, τηῦρα (Ομ ποι εν, .-- 

Ἐκ ἱπαϊοαΐίνο οοπϊμποξίοηειε ργαεβίχαηι Πιαδενῖς ἴα 
βαγίψριωπι, ἌΡΝΑ Ο Τεχμαιρόμενος, ὅτι ἀκμάξοντές τε 

σαν ἐς αὐτὸν --- καὶ τὸ ἄλλο ᾿Ἑλληνικὸν ὃ ρῶν ξυνιστάμεν οΥ. 

ΙΝ, 116. Ὃ Βρασίδας ὡς ἤσϑετο αὐτοὺς ἀπολείποντάς τε τὸς 
ἐπάλξεις καὶ τὸ γιγνόμενον ὁρῶν. ΟἿ. Υ, 44, εἰ 1, 35. (Πρῶ- 

τὸν μὲν, ὅτι --- ποιήσεσϑε᾽ ἔπειτα --- δεξάμενοι. Ὑ146 ἐδ [15 

οΔΡ. ΙΧ. . 112.) 

δ), Ὁ Ρεατεναυ 5. 

Ἐκ ορίαΐΐνο, ἐπι τπεἰἸοαξένιιγγν ἐν α δτέιι5 ΒΟΝ γε ὟΙ, Ἴ:, 

Ἔν πολλῇ ἔριδι ἦσαν, οἱ μὲν, ὡς οὐδενὶ ἂν τρύπῳ ἔλϑοιεν οἵ 

᾿4ϑηναῖοι, οὐδ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν ἃ λέγει. ΥΠῚ, ὅ0. [Γνοὺς τί 

ἔσοιτο καὶ ἐνδέξονται. ΟἿ, οαρ. ΧΙ. 60) αὐ). 

Ἐπ ορίαέϊνο, ἐπ. οοπἱμποίίνιισα. ὙΊΙ. 96, “Ὅπως τῶν 

τε ᾿ Ἐπιπολῶν εἴησαν φύλακες καὶ, ἣν ἐς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνε- 
στῶτες παραγίγνωνται. ΟἿ, τηἴγα σοπίπποίϊν. (ΜΔτοε] Πα. 

δ. 55. Ἵνα μὴ πᾶσιν εἴη βατὸς, μηδὲ εὐτελὴς φαίνηται.) 

Εα ορεάάρῃ, 2 ἐαβππδενιιπε Ροδὲ ὅτι. Τ, 8), Εἶπον, 
ὅτι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἵ ᾿Αϑηναῖοι, βούλεσϑαι δὲ καὶ εἰο. 
Υ, δι αἷς 

ΜΕΘ ΥΝ Ὁ ΑΥ ΤΥ ΤῊΝ ΤΣ ΤΥ ΤΕΤῚ 

Ε φοπίπιγιοίίνο ἵπ ἱπαϊοαξίνισα, ΤΥ, 92. Εἰσὶ δήπου 
πολέμιοι, ἐν ᾧ τε ἂν χωρίῳ καταληφϑ ὥσι καὶ ὅϑεν ἐπελϑόν- 
τὲς πολέμια ἔδρασαν. 11, 44. ᾿Εν πολυτρύποις γὰρ ξυμφοροεῖς 
ἐπίστανται «ὐἀφενγεῦς τὸ δ᾽ εὐτυχὲς, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης 
δόχω σιν, ὥςπερ οἵδε. μὲν γῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς δὲ λύπης, καὶ 
οἷς ἐνευδαιμονῆσαί τὲ ὃ βίος ὁμοίως καὶ ἐντελευτῆσαι ξυγεμε- 
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τρήϑη. ---᾿ ἘΠ᾿ ροβὲ ὁομἐεποιομθβον 7). 57. Τὸ εὐπρεπὲς 
ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶσιν ὑσόροις προβέβληντανς ἀλλ᾽ 

ὅπως καταμύνας ἀδικῶσι, καὶ ὅπως, ἐν ᾧ μὲν ὧν κρατῶσι, βιά- 
ξωνται, οὗ δ᾽ ἂν λάϑωσι, πλέον ἔχουσιν, ἣν δέ πού τε 

προςλάβωσιν, ἀναισχυντοῦσι. Μὰ δηΐ Ἔχ μι θοπὶ οοα!-- 

668. ἴῃ «αΐημο Ρδιὶῖθν δου ιϊαν 1, 1τάϊ. ἽΟὌταν μήτε βουλευ- 
τηρίῳ ἑνὶ) χφώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τὰ 

ἰσύψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ᾽ ξαυτῶν ἕκαστος σπεύ- 
δει. ὟΙ, 18, Ποιώμεϑα τὸν πλοῦν, ἵνα Πελοποννησίῳν τε 
στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόξομεν ὑπεριδόντες τὴν ἕν τῷ 
παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν πλεῦσαι, καὶ ἅμα ἢ τῆς ᾿ Ἑλλά- 

δος τῶν ἐκεῖ προςγενομένων πάσης τῷ εἰκότι ἄρξομεν ἢ κα- 
πκώσομέν γε Συρακοσίους. Ταὶῖα οἰΐαπι Τιδίιη] πηι πίαΓ. 
Εἴ, Ηθυδίπρ. δὰ Οἷο. ἄς ΟἹ, ὅ, 5., 0}ὲὶ αὐοιμιὲ Ἰατ γὸ- 
οερίαπι δϑὶ ἃ πον 5ϑιπιο εὐϊίονθ, Οθγεμμαγίο. 

ΚΕ οοηϊιμποξῖνο ἐπ ορέαξίνιτι. ΠῚ, 22. Παρανίσχον δὲ 

καὶ οἵ ἐκ τῆς πόλεως ΤΠλαταινῆς ἀπὸ τοῦ τείχους φρυκτοὺς πολ- 
λοὺς, --- ὕπως ἀσαφῆ τὼ σημεῖα τῆς φρυχκτωρίας τοῖς πολεμίοις 

ἢ, καὶ μὴ βοηϑοῖεν, πρίν εἴο. Υ11, 17. Ναῦς οἱ Κορίν- 

ϑιοι πέντε καὶ εἴκοσιν ἐπλήρουν, ὕπως ναυμαχίας τε ἀποπει- 

ράσωσι πρὸς τὴν ἐν τῇ ΝΝαυπάκτῳ φυλακὴν, καὶ τὰς ὁλκάδας 
αὐτῶν ἧσσον οἵ ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ᾿4ϑηναῖοι κωλύοιεν ἀπαί- 
ρειν. ὙΠ, ὃ7. Οἱ μὲν, ἵνα διατρίβῃ --ο οἵ δὲ, ἵνα --- ἐκ- 

χρηματίσαιτο. 
᾿ 

δ) Τπ Εῖλπ τ τὐναἝἍ9Φ 

ἐμ ἱπαϊοαξένιση, ἔταπιοῖῖ. ὙΠΙ, γ6. Καὶ δι᾿ ξαυτούς τε ἐν τῇ 
Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον αὐτοὺς κρατεῖν τοῦ ἐς 
τὸν Πειραιᾶ ἔοςπλου, παὶ νῦν ἐς τοσοῦτο καταστήσονται. 

ΥΙ, γγ:. “Ορῶντες αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος τρεπομένους, ὥςτε 

τοὺς μὲν λόγους ἡμῶν διϊστάναι, Ξ- τοῖς δὲ ὡς ἑκάστοις τε 

πρφοφηνὲς λέγοντες, δύνανται κακουργεῖν. Αἀά. Υ, χά. Ἰμϊι. 

ἐπ᾿ φοηϊιηοέριωγι, οἰπε οονιωιοίίοηα αἰΐφμα. ΠΙ, δι. 
᾿Εβούλετο δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόϑεν δι᾿ ἐλάσσονος 

τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδύρου καὶ τῆς «Σαλαμῖνος 

εἰνο 
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εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶν- 

ται ἔκπλους αὐτόϑεν λανθάνοντες, τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν 

γενόμενον, καὶ λῃστῶν ἐκπομπαῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ὅμα μη- 

δὲν ἐςπλεῖν. Ἕδρ. 69. ᾿Εβούλοντο οἵ “ακεδαιμόνιοι ---- ἐς 

τὴν Κέρκυραν πλεῦσαν στασιάζουσαν δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις 

παρόντων ᾿Αϑηναίων περὶ Ναύπακτον. πρὶν δὲ πλέον τι ἐπι- 

βοηϑῆσαι ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ναυτικὸν, ὕπως π ροφϑάσωσι. 

ΥΙΙ, γό. Ἦσαν γὰρ ὕποπτοι αὐτοῖς, οἱ Καμαριναῖοι μὴ προϑύ- 
μῶς σφίσι μήτε ἐς τὴν πρώτην ἄλνα ἃ ἔπεμψαν, ἔς 
τε τὸ λοιπὸν μὴ οὐκέτε βούλωνται ἀμύνειν. 

71η Ῥαιμβδιισης ΟΙα6 βρνα ον ΧΙ]. 66) ββ).. ἶν 

ἢ " τῇ 
," Ῥ αν τί οί ῷ 

[κι νογϑτει ξιπζξισνν ἰσαυιϑῖῖ. 1, ὅσ. 4Δεδιώς τε ἔπρασ- 

σεν, ἔς τε τὴν “ακεδαίμονα πέμπων, ὕπως πόλεμος γένηται 

αὐτοῖς πρὸς Πελοποννησίους, καὶ Κορινϑίους προζεποιεῖτο, 

τῆς Ποτιδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως. ἸΥ͂, 4. ᾿ἘΕγχειρήσαντες εἶο- 

γάζοντο, σιδήρια μὲν λιϑουργὰ οὐκ ἔχοντες, λογάδην δὲ φέ- 

ροντὲες λίϑους, καὶ ξυνετίϑεσαν, ὡς ἕκαστόν τι ξυμβαίνοι. 

ΥΠΙ, 45. “ὥς οἵ μὲν Χῖοι ἀναίσχυντοι εἶεν, πλουσιώτατοι 

ὄντες τῶν “Ἑλλήνων, ἐπικο » δὲ ὕμως σωζόμενοι ἀξιοῦσι 

χαὶ τοῖς σώμασι καὶ τοῖ. χρῆμα, ἄλλους ὑπὲρ ἐκείνων ἐλευϑε- 

ρίας κινδυνεύειν" τὰς. ας πόλεις ἔφη εἰο. Οἱ, Θομεοῖ, δὰ 

Ὁίοη. Ἡ. Ρ. 8:1. 34. δὲ Ρ. τὸ, ὙΠίδγβοι. Οὺ, δ. 515, 4. 
Ἐπίαηι ροϑὲ φοηχνοβ αὐδοϊμίοθ. Ὑ11,. 47. Νόσῳ ἐπιέ- 

ζοντο κατ᾽ ἀμφύτερα, τῆς τὲ ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης οὔσης, 
ἐν ἡ ἀσϑενοῦσιν ἄνϑρωποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἅμα, ἐν ᾧ 
ἐστρατοπεδεύοντο, ἑλῶδες καὶ χαλεπὸν ἦν. ὟΙΙ, 15. ἤμ, Ως 

τῶν πυλεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι᾿ ὀλίγου ποριουμένων, 

τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννήσου, σχολαίτερον μὲν, ὅμως δὲ --- φϑή - 

σονται. . 

1. ταξηϊέϊριηγι. Μιάδ οἂρ. ΧΙ]. 66) ββ) 488) Αἀά. 1, 
σῷ. Τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους 

-- δηλῶσαι δέ. ξίαπι ροϑὲ φεμίέϊνοβ αὐδοϊωέος. ΓΥ, ὅ. 
Τῷ δὲ διόφορόν τι ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον, 

Τμμογώ, 1. 



,) 4. Π᾿ ὈΒΚ ΕΒΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ. 

λιμένος τὲ προςφόντος, καὶ τοὺς Μηεσσηνίους --- πλεῖστ᾽ ἂν 

βλάπέειν ἐξ αὐτοῦ ὁρμωμένους. ὙΠ|Ι, γδ. “Ὑπὸ ᾿Δοτυό- 

χου καὶ Τιόσαφέρνους φϑείρεται τὰ πράγματα, τοῦ μὲν οὐκ ἐ- 

ϑέλοντος ναυμαχεῖν ------ τὸν δ᾽ αὖ Τισσαφέρνην τὰς ναὺς 

ταύτας οὐ κομίξειν. Νδῆπδ πα] χη ἀἰδοναρϑηΐ, ααδη- 

4παπὶ Ῥαν ]οΙρίο οαυθηὶ, νεῦρα ΨΥ, 5653, Τῆς τε Κορίνϑου 
ἕνεχα ἡσυχίας, καὶ ἐκ τῆς Αἰγίνης βραχυτέραν ἔσεσϑαι τὴν βοή- 

ϑειαν, 486 ΤΌΡΒΘα5 {Π|5Έ Ραμ ΐ Ἰοοιτη 1. δ9. “Ὁρῶντες σφίσι 

πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβ ὑταν αἰχμαλώτων τὲ περὶ φυλακῆς, 

μον οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν. 

δὴ οι ΡΤ ὁ αὐ» ο: ἃ, ΓΝ 
᾿ : : Ἔις 

Ῥηαθ86}8 ἴπ ἐτη ρεγ [δ οἴπεην ἰναηϑῖῖ, ὙΠ, 44. ᾿Αγγέλ- 
λουσι τὴν ἔφοδον καὶ --- ἔφραζον. 

Ῥγωδϑθηβ ἔπ αογ ϑέμηι δὲ αογἐβέι8 ἐπ ΡΥΓωθϑθη5. 1], 

08. Δϊροῦσιν "Ἄργος καὶ τοὺς ᾿Αἀμπρακιώτας ἠνδραπόδισαν. 
ΟΥἹΙ, 69. ὟἾ, το2.. ὙΠ], δά, δό. 4]. [1ἰδαιιθ θὰ 8Ρ61- 
μα οοὐϊοαχη βουρίαγα ὁρᾷ 1, 65. Α΄4, Οονῖ. δ 58]. 

(αι 2.12. 8}. 3.. τὰ 

Ῥγαθϑϑῆδ ἐγ με, ἣν 44, Τοὺς τῶνδε νῦν το- 

χέας ---- οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον ἢ παρὸ ιυϑήσομαι. ὙἹᾶς 10] 
Τα θγρνοιθ8., απδπη διαὶ ΘΧΘΙΡΙΟν 7. 486 ἃ} 115 ρνοϊαία 

δαηΐ, Ῥασὸβ ἰδ ἢ {ππ|Ὶ|ὶ αρία πα ]ραν Πρ νῦσι. ΤΥ ΤΙ -. 

νόύόντων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, ὑποχωρήσασι δὲ, καίπερ ἀκῇ 

᾿πὸν ὃν, εὔπορον ἔσται. ὍΝ οι. Η, Ρ. δ8οι. Ν,, 4). ᾽Εμ- 
μένω τῇ ξυμμαχίᾳ, καὶ οὐ παραβήσομοι, οἱ οαρ. 38, Ἦ μὴν 

ἔν τε τῷ παρατυχόντι ἀμύνειν τῷ δεομένῳ καὶ μὴ πολεμήσειν τῳ. 
Τὰ πἰτόαφιο φαϊάθυα ἰοοΟ 81 δοσθηὶ 8 αὐ Δ. Θ 1 . [αἴ πὶ 

φοίτα] ραϑεῖ, πος δίπθ νεῖ ἰάθο. ΠΟ,  δοοσίμα, ατᾶ 

Ροϑὶ ἦ μήν οἰΐατη ἀρτια 4]108 8οΡ!Ιρίορθβ ἔλα θηΐθι ἴῃ ΠΗ 1-- 

νὰ5 Δουίϑι! ἰοσιίαν (νυ. πη. δὰ Χοπορὶν. υγορ.). δὲ ἴῃ 
τα Ππϊνο οομίαποῖῖο ἔαξανὶ δὲ Ῥυ δ Θβθμ 18 δῖν 8 Δουὶϑιὶ ναϊάς 

υϑιταῖα εεῖ, ααδηο ἰρίταν ἰαπὶ ρου υ θηΐ αν. 

Ω͂ 
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7Τηξηϊέίνιι αωρὶ δὲ ΤῊΝ δέρα σογίϑεϊ οοπίμιχιοί. 

ΥΠΙ, 5. Τούς τε οὖν φόρους ἐνόμιξε πομιεῖσϑαι --ο καὶ ἅμα 

βασιλεῖ ξυμμάχους “Ἰακεδαιμονίους ποιήσειν, καὶ ᾿Δμόργην --- 

ἢ ζῶντα ἄξειν ἢ ἀποκτείνειν. Ὗ, 595. (,δαχεδαιμόνιοι ἔφασαν) 

Βοιωτοὺς πειράσεσϑαι καὶ Κορινϑίους ἐς τὰς σπονδὰς ἐςαγαγεῖν, 

καὶ Πάνακτον ἀπολαβεῖν, καὶ ᾿Αϑηναίων ὅσοι ἦσαν παρ᾽ αὐτοῖς 
αἰχμάλωτοι, κομιεῖν (Ρ1Ὁ κομίσαν᾽ τιᾶπι ἃ 4116 80 Ρυϑθοθάθη- 
65. 1 πε ν1 αα πειράσεσϑαι Ρεβονιαν). ΥΩ Νομίξων 
τοὺς ᾿Αϑηναίους τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων ἢ ἀποτρέψειν, ἢ, 

εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσϑαι, μάλιστα οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι. 
ϑοααδηΐηι ἰοοὶ ππΐπῃ5 φαϊάδηι σε, δε ἰϑπιθῃ 6 ργαθοίβη- 
ἀἰβδι πο σ ἢ ΡΟΤΊΙΩΙ ἘΒΈΝΎΝΑ ἰρ8ὶ πὸ τοίεσθηαι. 1], 8ά. 

"Ἐλπιξε γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν ἣν τάξιν, θεῖς ἐν γῇ πεζὴν, ἀλλὰ 

τλάας, ἐπὶ τ: πρὸς ἀλλήλος τὰς ναῦς, καὶ τὰ πλοῖα ταραχὴν πα- 

ρέχειν, εἴ τ᾿ ἐχπνεύσαι ἐκ τοῦ κύλπου τὸ πνεῦμα, --α οὐδένα γρό- 

νον ἡσυχάξειν (νε] ἡσυχάσειν) αὐτούς. Π|, 46. Τίνα οἴεσϑε 
ἥν τινα (πόλιν) οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκευάσασϑαι, πο- 

λιορκίᾳ τε παρατενεῖσϑαι ἐς τοὔσχατον. ΠΙ. 66. Τὰ ὅμοια οὐκ 
ἀνταπέδοτε ἡμῖν, μήτε νεωτερίσαι ἔργῳ, λόγοις τε πείσειν ὥςτε 

ἐξελϑεῖν. ἸΨ, 150. Οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψασϑαι, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν διασώσειν. ΟἿ, Χεπορῃ, 
ΟΥτορ. ΠΙ, τ, 10. 

Πηρεν εοίμηι δὲ αοτίϑειδ. ὙΠ, 44. ροβὲ υπυϊα ἃ] ϊα 
ἐπιρονἕεοία Ἰορτιπίαν παθο, Καὶ τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνϑήμα- 

τος πυκνοῖς χρώμενοι ---- σφίσι τε αὐτοῖς ϑόρυβον πολὺν παρεῖ- 

χον, ἅμα πάντες ἐρωτῶντες, καὶ τοῖς πολεμίοις σαφὲς αὐτὸ κα- 
τέστησαν. ὟΙΙ, 20. Οἵ ᾿Αϑηναῖοι --- περὶ Πελοπόννησοι ναῦς 

τριύκοντα ἔστειλαν, καὶ Χαρικλέα. -α, Καὶ τὸν Ζημοσϑένην 

ἐς τὴν Σικελίαν ---- ἀπέστελλον. ᾿ 

Ὦ) Ῥεοσ βοπ 8; 

1, 56. Εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ “Ελ- 
ληνα πόλεμον ἐπιόντα προϑύμως ἡμυνάμεθα, μακρηγορεῖν 

ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος, ἐάσω. ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως 
ἦλθον ἐπὶ αὐτά εἰς. ΠΙ, 59. Τυχόντες μὲν --- στερή - 

5:2 
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6. Π, ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ,. 

σεσϑε᾿ σφαλέντες δὲ --- ἕξομεν. (ὍΡΙ Τοπι ᾿πρσταῖδηι ΡΟΣ 

κοίνωσιν ΘΙΔΟΠΠτα βἰαθὶ ονδίον) ΙΥ̓, 6ι. “Ὅσοι δὲ, γι- 

γνώσκοντες αὐτὰ, μὴ ὀρθῶς προσκοποῦμεν, μηδὲ τοῦτό 
τις πρεσβύτατον ἥ κεν «ρίνας. Ὗ, 9. άνδρες Πελοποννήσιοι, 
ἀπὸ μὲν οἵας χώρας ἥκομεν, ὅτι ἀεὶ διὰ τὸ εὔψυχον ἐλευϑέ- 
ρας, καὶ ὅτε “Ἰωριῆς μέλλετε Ἴωσι μάχεσϑαι. Εἴ. ΓΚ, το. 
θη. ὟΙ, 18. Τὴν ἀρχὴν οὕτως ἐκτησάμεϑα καὶ ἡμεῖς καὶ ὅσον 

δὴ ἄλλων ἦρξαν -το᾿ ἐπεὶ, εἴγε ἡσυχάξοιεν πάντες, --ο βρα- 

εὐ ἄν τι προρκτώμενον αὐτῇ ----κινδυνεύοιμεν, 
Ἑ Ἐξ, ν᾿ 

»". ΚΡ ᾿ 
.ω) Ῥτιδεροβίζι οι 65. 

Ἐχ ρτγαοροϑβίίίοπε πὶ ργαεροϑδίξίοπθην ἰγϑυιβιῖιι8. 1, 58. 
Οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους, οὔτε ἐς ἡμῶς τοιοίδε εἰσί. ΠΙ, δά͵ 

Παρεχόμενοι. ἃ ἔχομεν δίκαια πρός τε τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ 

ἐς ὑμᾶς καὶ [ἐς] τοὺς ἄλλους “Ελληνας. 1, ι. Οὔτε κατά 

τε τὸν πόλεμον οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. 1, 55. ᾿Α4πό τε τῶν ἐνσπόν- 

δὼν πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προςέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ᾿ Ελλάδος, 

καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ξυμμάχων. ΟἿ ΤΥ, 6ι. 

Ἐκ ρτγαεροοίξίοη 17 ϑἰπερίθα ποπῖε νοὶ ρατέϊοιρτιη. 

Ι, 52. Μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ ἁμαρτίᾳ. ὙΠ, 8ά. 

“Ζ2μα μὲν βιαζόμενοι ὑπὸ τῆς πανταχύϑεν προςβολῆς ἵπ- 

πέων ---- ὅμα δὲ ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πιεῖν ἐπυϑυ μέᾳ." 

ΤΥ, ὃ8. Διά τε τὸ ἐπαγωγὰ εἰπεῖν καὶ. --- φόβῳ. ΥἹ, 17. 

Ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν οἴεται ἢ στασιάζων ἀπὸ τοῦ ποι- 

᾿νοῦ λαβὼν ἄλλην γῆν οἰκήσειν. Αἀά, (ονῖ, δα δα]ποί, (Δ8], 

ὀνα. 

1 ΟοπλυποΐῖξοπϑΦϑ. 

ΤῈ --- δὲ. 1, τι. Τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ τὖν τε στρατὸν ἐ- 

λάσσω ἤγαγον, καὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιοτεύειν " 

ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν εἴο. ὍΙ τε πἰϑὶ ἰχὰ- 

Ἰϑοΐαπι ταἀϊοαίαν (6. οαρ. ΧΧΙΠ), Ρϑὺ Ἰσοῦτη, 4πϑμι οοοα- 

Ραΐϊ, ποι ροϊεβὶ δὰ καί γοΐίεσσι. (Οἵ. δὰ ΠῚ, 53. Χϑθορῃ. 

Ογτορ. ΥἹ, 2, ἅ. εἰ τε --- ἔπειτα δὲ καὶ 1014. 1Υ, 4, ὅ. 

εχ. δα Υὶς. ρ. 856.) ΜΜὲν -α τε. 1|, γο. Προφεδέξαντο, 



Ό 

Π. ὉΕῈ ΠΙΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΘ. 27; 

ὁρῶντες μὲν τῆς στροτιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χωρίῳ “ριον 

ἀναλωκυίας τε ἤδη τῆς πόλεως με ῶσο: τάλαντα ἐς τὴν πολιορ- 

χίαν. ΠΠ, 46, Τίνα οἴεσϑε ἥντινα οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν πα- 

φασκευάσασϑαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσϑαι ἐς τοὔσχατον; οΥ 

ἸΥ, 55. 1Υ, δ9. Ξυνέβησαν τοῖς ᾿Δ4ϑηναίοις, ῥητοῦ μὲν ἕκα- 

στον ἀργυρίου ἀπολυϑῆναι, τοῖς τε “ακεδαιμονίοις, τῷ τε ὄρ- 

χοντι καὶ εἴ τις ἄλλος ἐνῆν χρῆσϑαι ᾿Αϑηναίους ὅτι ἂν βούλων- 

τῶι. ὉΡὶ ρουβρι σαϊεδεϊς οατι885 αι πηι δίαἐ πη βε αἰ τε -- 

καί, 8818 ρταθϑιεὶ δέ, Ετίαμι 1, τά4, Μεγαρέας μὲν ὅτι 

ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσϑαι, ἣν καὶ “ακεδαιμόνιοι ξενη- 

λασίας μὴ ποιῶσι --- τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, 

εἶ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεϑα,, ἴηι ΟΡ ΙΠΐ5 Π10018 1Θρὶ-- 

τὰν τός τε Αἰσιο ἰΐα εἰίαται ὙΠΊ, κ. 1η11. (ΟἿ, Χεμορμι. 

Ογτορ. ὙΠΠ, 1, 5. ἐὲ ποῖ. δά ὙΠ, 1, 45.) ἭΡΑΣ 

ἢ ΑΙΐᾶς ἔξοιδα. 

Ι, 80. “Ωοτε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιϑυμῆσαί τινὰ τοῦ ἔργου, 

μήτε ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. 1, 107. Νομίσαντες δὲ 

ἀπορεῖν, ὅπη διέλϑωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ 

δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. --- 1, 120. Πολλὰ --- κατωρϑώϑη, 

καὶ ἔτι πλέω, ἃ καλῶς δοκοῦντα βομ μῆνες ἐς τοὐναντίον 

αἰσχρῶς περιέστη. ---- 11, 48. ἢ. Ὅςτις εὖ βουλεύεται πρὸς 

τοὺς ἐναντίους κρείσσων ἐστὴν ἢ μεῖ' ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών. 

(»1;. θυ ζμ, 

Οαρ. ΧΧΙΠ. Τίνετδα Ηἰβξουϊοὶ βουπιοηῖα ροπογὰ ἀἰσείπρυθας 

τὰν, οἵ ΤΉ πογα 465 ΒΕ ΤῸ σΈΠΘΙΘ τι585 6586 οβἰθῃᾶὶ- 

ἴυτ, ουἱϊ Ὀτανιίας δ 5. ] 1185 δἰΐαπι Οὐπὶ Δϑρευϊαῖθ 

φαλᾶαπι ἱπποῖα οοηνθηῖς. 6 Ὀγενίταιῖ8 δια ἀΐο Τῆ- 

ογάϊαϊ5 ἀδίποθρβ ἐχρομπίτοῦ Ρ]ΌΤΙΡα5, 

Ηδοίθμαβ ἀδ 115 δουιοηὶβ Πἰβίουῦιοὶ νοὶ νἱρ πε! 05 ναὶ 

Ἰἰοθη 115 αἰχίπιβ, 486 οἸημἰα 1 ΒΟΡΙΡ ΟΣΊΜΙ Πϑ1οΥ ΟΠ 



Ὁ 

γὃ 1. ΕΚ ΕΓ ΟΟΌΤΙΟΝΕῈ, ΤΗΟΥΡΙΡΙΒ5. 

ΘΟΙΠΠΊΏΠ65 νοὶ βαηΐ ν6] 8556 ροϑϑιιηΐ, 868 “ππη Ηϊβίο- 
ΤΊΔ ΩΣ ΤΟΥ βαδίσῃ ἱπάοϊθαι εἰ 4δδὶ οοἸοσ θαι εἰϊαπι 

ΒΕΡΊΊΟΠΘ ΓΘἔεγγ 6 νο που  ττι8) ΘΔΡΉ ΨΘΙῸ Πηϑσηέι 511 αἴ νου 

51ἰα8., παδουηΐα" αἴνουῦδα Ἠἰβίοσιοας ἀἸοιο 18 σθπθυα. Αο 
ΓΙ σα αι τ6 5, 4π86 πᾶυρϑηΐαγ, δαΐ Ἰαοίδε δ πί, δ 
ἐν δίθ8,, απὸ τηϊχίδθ δχ αἰΡοῦαθ σθηθτο 0 5ῖ ρορῃϊογάχα 
Ἰηδίοτια 80. 1 αν, δαὶ ἀκ Πογεηΐο οἰν ἐδι18 δἰαϊα ἀριζαν, 

ψ6] ρᾷοθ, ψεὶ εἴδμι 6110, 5ὶ 'φυΐάοπι μοο ῬΓοΟα] ἃ ρᾶ- 
ἰνϊαθ ΠηΙθ8. οοηίνα δχίθυιοϑ ΡΓΟΒΡΘΙῸ 8 θϑ8μ σου [Ὠνν 
ιο ἰθηΡΟΥΘ ΠΟΠΊΪΠπ69 ὨΠ]ῈΓ65 δα ηΐ δίαθ δἰβοῦθθ, απᾶ6 

οορηϑη, ἀρθυὶθ ἀϊσαπὲ δὲ πλα] πὶ ἸμΐῈ 86. σοη ΡῈ] 4}-- 

ἴον; δΐ {υιδια δυαμξ ἰδ μονα, ραίγϊα νῈ] ἃ θαυ αγῚ8 νοὶ ἃ 
ΕΥΥΔ 18. ΟΡΡΊ 888 βθ πο πὶ υ θα 6. δὲ Β61}18 οἰ ν 0 5 Ῥοτ- 
γραία, 001 ΟΠ 65 ΟΠ οἶνεβ ἀο]επέ, ὉΡῚ ΠΡ Θγ6 αἴ σοια, 

τ|88 56} 185.) ΠΟ ὈΘΙΠΊ55 1 6δἴ, οἷ; ρ]ευαπηαπε 46 ΓΕΡᾺ 8 
ῬΌ]1Ο15. Ρ΄αηθ ἰαοθηξ Ποηιΐηθ5, πηδιπθηΐθθ, ΠΕΘΟΏΙ ἰαἰδαξ 

Ῥυοά ον, 4 ΠΙ8 1 π6 σΟσηδίογ 4υϊά δι Β665 οϑῖ: δὲ 
ῬΟΥΙῸ 165 Ραίγαπίαν αΠΠΠ|0 1165 φαϊάεπι αἴθ ἀγάμαθ, δἰ 

᾿δο δχ ρᾶιΐίθ πιϑρηδδ δὲ δάτπιγαίίοπμθ ἀἸσηδα, 566 δ πηπ] 

ἀἴγαθ οἱ αἴγοσθϑ, [ἃ πὖ ΟΠ] ΠῚ ΠΟΙ ΠΙ ΠΊΟΓΟ8 Πεαπξ 

ΔΒΡΟΙῚ, δ ἔδυ Ὡ1}1] 115 πὶπηϊα πάαχ, πονὰπι αἰαιδ 1Π50-- 

απ νἱἀθαΐασ, ΠΠ4 ἰθιηρουα ΟΧΙΓΘΠῚ5. Δ} Π15 61} Ρὲν- 

5101 εἵ Ῥϑι]ο ροβὲ 14, δος θ6 110 ΡοΙορομππεϑίδοο υδθοία 

νά, ΠΙογαμπι ἰριίαν δου ρίον δ ΠΑΤΡῚ δὲ οοπίθη πη 6 ]-- 

τ πὰ ΠΟ] ] ΘΠ] 4116 8681}: ἀδοϊαυδηΐδ (ποδίναίθβ οθγητΕ7,-- 

1οἶν ἀϊοπὶ), ΠΟΥ ΒΕ ΕΙῸ ΒΟΥ ΠΊΟΩ6. αἱἱ ἀδοεθαί. Ρυαθ- 

ἰὸν μᾶθο δ ϊθηι ἰθχρουνα 4116 βου ῖθὶ ροβδαπέ, ΠΠ]Ρ5 56-- 

ἀ811 δἱ ἐγδη11}1 δι1πὶ ΘΉ]Π21 δὲ αι 8 π6βοὶ ἀοίογα ππδσὶβ 

δὰ ἰαϑι τα ΔΙ Ποἷαν 15, ν 6] σαοα τηΐπτι8 δα πο ρϑν εἰ εηξ νοὶ 

8118 αυδοῦμασθ εἶδ οαδᾶ; [5 ᾿σίξατ' β ρίεχ παρίδῃ 
“Ιοθπΐ σθητ8. σοηϑθηϊδθατη. ΔΔάϊμηη 5 στδηι βου πιο- 

ἌΕΙα, 64] 15 ΡΥ ΟΥΠ5 Ὠϊδιουίαθ ᾿πν ΘΩΪΡῚ δο]θῖ, δὲ νοὶ 

ΟΠΊΏΪΠΟ ἱπσοΙηρί 5 εἰ [ΕΠ ΠῈ8 6βὲ, ΨῸ] ἃ ροϑϑὶ οἱ ἀἰβοὶρ]1- 
ἩΔΓΏΤΩ ὈΥΪῈ18 ΘΧΟΙ  ΘΥῚ 1 ΘΟΓΠΠΟΠΘ ΠΟῺ 8818 ἀΠορὲ: ἀδηϊ- 

(0 8ορ}]ϑιἸοιιχ. 86 ἔπμοαΐμμ ἀἰσαμὶ σθητι5, 10 410 γῈ8 



1. ΡΕ ἘΒΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΌΠ. 15. 279 

εἰοαπδη ίαα οβίθπίαπμἀδο σάτα πᾶνγδηΐαν, Ἰάθοηπθ νουῦθο- 

ταμα ᾿εποοίηΐα ρο ϊ5δ πηι βρθοϊϑηΐῃν, ἀπὸ Πὲ, τῷ Ποὺ 56-- 

τ 15 ΠΙδίου α6 ̓ π60}} τερτιρηοί. ᾿ 

[81 δμὶ 155 πον την (Υ̓ΔΘΟΟΙΊΙΠῚ Εἰ βίου οογι τὰ 86}- 
ὨΠΟΠΘΗΙ ἸΡΠΟΓΑΠΊΠ8., Πα Πι, ΘΟχῖεπι ΠἰΡΡῚ Ὧ6. ΠΙΟΗΥ 511 ααϊ- 

θη ἰθπιρουῖθιβ φάμα δα ρουθββθηῖ. ον, Ρ. ὅ65, 54. 

Οἷἱ νετὸ πίον 6! τη Μοαϊσαμη εἰ "᾿Θ]Ο ΡΟ Θδ Δ οαυη 80 01- 

Ῥβευπηΐ, ᾿81 ΡΙΟΤμΙ 46 ἀἸα] οῖο Ἰοποα δ] ροοίϊοδηη Ῥτο- 

ΧΙΘ βοςεάοπιρ; (λύσαντες τὸ μέτρον, τἄλλα δὲ φυλάξαντες 

τὰ ποιητικά ϑῖνΔ}Ὀ. 1. 1, 00.584.) σαοι ουτιπα δι} 16 1 βου μηῦ 6ε0-- 

ται βἰπιρίοχ (ἀφελής, ἀρυᾷ. Μδ:06}}, δ. 58. ψιλὴ ὅν των ὦ 

δγαῖ. ἀδβεγαπίααο οἱ ἰθϑίθ ὈΙοη βίο Ρ, δύο. ὕψος, καλλιῤῥη- 

μοσύνη, σεμνολογία, μεγαλοπρέπεια, τόνος, βάρος, πάϑος. 

(οπϑεμιῖ Οἰσθιο 46 Οὐαί. 1, 12. Οἵ, Ογθισθν, Αι ΠΙβίου. 

Οναθο. Ρ. τδϑά, 58464ᾳ. ἴὕπι5 δχοϊριθμάμς Ηενοδοίαβ, ηαὶ 

ἨΠανα ἀἰοομαϊ σθμπ8., Ρ͵8η6 τὖ Θ᾽ 8. ἰθιι ρου 18. ΘΟην ΘΏ18-- 

μαῖ, δχοοϊαϊί. Ψιάθμάμ8. 46. 6118 δούποιθ γθαΖου. 1]. 1. 

Ρ. 195. 5446. Ηππο ΘΧοΙρίθη5 Τ πον 468, ααστῃ ἰηΐοτοα 
ἐθιθονᾶ Οὐαθοδθ ῬΡΌΥ 81.1.5 ἡγαἰαΐα, οϑϑθηΐ, πιαΐανῖν δἰΐατι 

(ἀἸοθη αὶ σθητιβ. οὐ ΒΕ ΕΡῸ ὈΥΙΠΊΠ5 ΟΡΘΥ δ πὰ (6 641|, ἤοο νορὸ 
' φαϊθας τ θ5. ΠΊΔΧΙΤΩΘ 1511. 18 1 ΘΧΘ] 6.5. Εκ1- 

51Ππλ8πγῈ5 ἰσίταν, ἴῃ ἀπ }}115 ΤΟΌ 115 ΡυϑΘΟΙρῸ 6 ΟΘΥ, ἴῃ ἃν 

σαία Ὀγοντ δία ᾿πίουἀατα ΟἸΒΟα ΡΠ αἰ θῃ., αἰττι6 1Π᾿ 5] 11}}1-- 

ἴαϊ8. δὲ ρυϑηδίξαϊθ ᾿πἰθυάαιαι ἀϑρεν αἴθ) ἢ ἔπ σ᾽ Θηίθ. 

Τοαΐαν Ῥυϊπατη (6. Ὀγεντίαιθ, δς ααἰάοπι αποάδιη- 
ῃοᾶο Ομπὶ Πἰδίοιϊΐοο ἀἸἰσθμ σοῦ! δοροιηπηοίίαία εϑῖ. 

ΝΑΠΙ ΟΠ ν185 ΠΩ ΘῊ] [ἰδίου οἱ ΔΏΪΠ10 ἰδ ηςα του σοβίϑ- 

γα ΟΡνθυβαίῃ οΟρΙα. ἢ Θππὶ, απδηΐμηι ροίεϑὶ οοὶον- 

γἷπια, ἃὉ ὑπ τὸ δὰ δ]ίθυδηη ἰρϑηδῖγ6, οἵγ 488 ΠΙΪΠΟΙῚΒ 

ἸΠοΙΠ δἰ 6556 νἀ οδη , ΠΏ ΠΘΡ 6. 8518 481 ΘΧΡΟΠΕΘΥΘ 

οὐμηΐηο 811 οομπδθιίαμδμ. [5 ἰρίταν τευ απι βογίρίοι,, (αἱ 
1 αἰ Πο νου θογ ἢ οΟρ απ δὲ σαγγυϊ αἰ θπὶ απδη θη 86- 

οἰαίαν., βῃΒΡ᾽ Ομ θα χηογεῖ, δγανίππι γουιπὶ ἀ εἰσί ηι 

Ἰπδη λα νυ θουτπι δἰυαρὶςτι ἃ 56. οοου]αυ!. Ια π6 ΘΠ 

Ὑοβδὶνι9. αἰδίᾳιια θνδνίαιθμι,, 5611 αι ὈΕγϑρϊουιανι, ἰηἴει 



ἐ 

5:8 Π' ΡΠ ἙΠΟΟΌΤΙΟΧΕ ΤΗΟΥΪΡΙ5. 

νἰνίαἴοβ. μι ηῖ5 Πἰδίουιοὶ β8θυτποΐἷβ ποιπθυϑηὶ (Παδίαη. 6 

ΘΟ, ΒΟΥ, Ἰδὲ, δ. 56, Τᾶχος ἐπὶ πᾶσι χρήσιμον, καὶ μάλιστα 
εἰ μὴ ἀπορία τῶν λεκτέων εἴη.), εἰααθ δι αἀα Ραπΐ ργϑοϑίδη-- 
εἰβϑῖ πὶ ἀν ΕΥβαΓτα σϑηϊπι Πἰϑίουϊοὶ, αἱ 58] ϑίῖ8., Τδοῖ-- 

ἴὰ8 οἱ ΜΙ ΌΠ]ΘΓ 8 ποσίθσ, Ρ] αν γα π ἴδιιθπ οἰϊϑυη πἰο Ρ6η-- 

ἀοὲ 6 ἰδιηρογατι παίαγα. Νᾶμη αι δβ ΔΗ ηἶ5 θ6}}} Μ6.- 

ἀἴοἶ, 4ααγα ρουϊοα!αμι ἃ Ογϑθοῖα ρυοραΐδαιη εϑϑϑῖ, εἰ ἰδ πὶ 
οὗϊο δἰᾳιαθ βϑηΐο 80 ἱπαμ]σδυεπὶ οἱ ΑἸΒδμίθηβθ8. δἰ δ}}} 
Οταθοὶ, 418 πο οὐ] ἀου, 608. αἱ Ἔγδμὶ σ]ονΊ 6. 5186 

ΔΙΊΒ ΒΟ οἱ Ἰοᾳαοθθ, ἀθ [οϊπονΐθιι8 8015 ΤΘΟΘΏ 15. 54 6-- 

Ῥ᾿βδίπιθ οὐ 4αδηι Ρ] αΡΊ μἷ6 ν 5. Θοηξα θα !αίοβ 6588, αὶ 
Ἴ6. 1} 115 αἰ ἀθι δ ηΠ15 ροβὶ, ααοίϊε5 Γυοραὶ οσοδϑῖο, δᾶ 
Ῥυδθαϊοασθ ἀεδιθυηὲ 5. Ηΐδ ἰριταν Ἰθμρουθι5. εἰ 6 Ηἷϑ 
ἕλοις Ἡβγυθοΐμβ δἱ Ῥγενὶ οὔαιΐοπθ βου ρϑίϑδεῖ, σπομηοᾶο 

Ῥτοβαῖιιβ δϑϑδὶ βϑη. δ] ἴθ .5 σαν] 8 2 Ὑαγυμπι δα πάθηι ραν- 
ΤΌ] ἰεπὶ αἷ8 Ἰαπάαγδὶ ἴῃ δου ρίουε ΘΟΥ ὮΙ ἐθιη ΟΥ̓ ΠΊ, 
4υ]}0ὺ5 ἀροπάμμι ροὐϊη8 4 πϑπῃ Ἰοαπθμ ἀπ πὶ, οἱ 4.1] 5 ἀρία 
ἰδοι τ] 88 αἴημθ το βίϊδϑ ἡ Ιἰδ4 06 Ὀγονῖϊαι! ΤΉ πον α]-- 

ἀδ5 βία], δαηηη8 106 ἸΠΊΡΥΪ 8. ΡΥΟΡυϊδ οἱ ἀϊσπης 
18} ψείθγεβϑ ΟΥΟΙ δἰαια σγαπητηδίϊοὶ. Ὠίοη. ρΡ. γγῦ. Ἢ 

συντομία᾽ ἐν ταύτῃ δοκεῖ προέχειν Ηροδότου Θουκυδίδης. 14. 

Ῥ- 792. ᾿Εκδηλύτατα δ᾽ αὐτοῦ καὶ χαρακτηριστικώτατά ἐστι τό 
τε πειρᾶσϑαι δι ἐλαχίστων ὀνομάτων πλεῖστα σημαίνειν πρόγμα- 

τὰ καὶ πολλὰ συντνϑέναν νοήματα εἰς ἕν, καὶ ἔτι προςδεχόμενόν 

τι τὸν ἀπροατὴν ἀκούσεσϑαν καταλείπειν. ΘΘΑ4ΌΪ Ι ΤΟΣ τὸ 

τάχος τῆς σημασίας οἷ τὸ πυκνόν ΤΊΤΟΥ ἀ1618. ΒΟΥ ΟΠ18. Οἵ, 

Ῥ. 869. Τμποϊαηπ5 46 οομϑβουὶῦ. ΠΙβίοτ. δ. 7. δαπάθι ὈΓΘ- 

νἰϊαΐθι ΘΟΥ ΠΟΥ ΟΥ 8 ἢ 8 τγαίαϊδί βἰαγαϊ ΟὈἰδοϊουθ., αἰ σ ἢ 5 

“Ὅταν. μὲν γὰρ τὸν λοιμὸν διηγῆται καὶ μακρὸς εἶναν δοκῇ, σὺ 

τὰ πράγματα ἐννόησον" εἴσῃ γὰρ οὕτω τὸ τάχος, κοὶ ὡς φεύ- 
γοντος ὅμως ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τὰ γεγενημένα πολλὰ ὄντα. 
Μάαγοε]!. δ. δο. «41 βραχύτητες ϑαυμασταί. δ. δ58. Μέλεν αὐτῷ 
-- βραχύτητος συντάξεως τὰ γὰρ πολλὰ τῶν πραγμάτων καὶ 

λέξει δείκνυται. δ. 66. ᾿Ολίγοις ὀνόμασι πολλὰ πράγματα δηλῶν. 

Εἴοεγο ἀβ Οναί. Π|, 18.: Τα γα 465 ομληθ5 ἀἰοθηϊ ὃγ- 



Π.: ΒΕ ΕἙΠΟΟΘΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΘ. 5“8δι 

ἘΠοῖο πθα βοηξεμεϊα ἔδοι!α σιοῖῦ : 401 8 ΟΡΓΟΡΟΓ δϑὲ ΓΕΡῸ ΠῚ 
ἔυθαποηιία, αὶ νϑ θονιιη ῬΙΌΡΘ ΠΕ ΘΡΆΤΗ 56 η ΘΠ ΑΓ 

ΠμΠΘΡῸ οομδοηιδίιγ: ἰἰὰ ῬΌΥΤΟ ΨΟΓΡΙῚ5 ἀρίῃ8 εἰ ρυδβ8ι18᾽ 

τὶ πϑϑοῖαϑ, τὐγαγη ΓῈ5 ΟΥ̓Δ ΟΠΘ.., 80 ΨΌΥθδ θη θη 1115. 1{Ππ|-- 

βἰγθηΐασς. (8Ρ. 52. Θυμθιῃ ΔΡΡΘΙ αὶ δα θη, δοιΐμτη, 

ῬγαναΠΙ, ϑ6ηΐθη 15 Τπαρὶ8 Πατ ψΕΓΌ15 ΘΟ πΠἀδηίθηι, εἴ 
ἴω. Βεαὶ, ὁ. 7. ΟΓΕΌΓ ΤΩ 86 θη 1118, ΘΟΙΙΡΓ βϑΊ 06 ΨὙΘΓΠΠῚ 

Βγδνθῖη δὲ οὐ θᾶπι σαι βδπι που πὶ ΘΟ Ρβοῦγατη, Οαϊη- 

Πα πὸ ἀσπίαπθ Χ, 1. 46 η8}58 δϑὲ δ Ὀγθνὶβ δὲ δθιηρ εν 510] 
᾿Ἰηϑίδη8. Ἐκ τϑοθηϊονῖθα5 οὗ, ΗΠ πγδηπ. 46 ᾿πο]6 εἰ 8560-- 

χάοτια ΤΠιογα, μ᾿. 185. 544. δὲ Βδθον. ἴῃ Ἰοοὶβ ῬὨΠ]Ο]ορ. 

ὙΠυον ἃ. ῬαᾺ]. Ῥδβ5811}} ΟΟΠῚ ΠῚ ΘΠ ΟΥΔΉ 615. 

Οὐοᾶ 51 τόορδγαβ. ααῖθι15 ἴπ ΥΘΡι5. ἰπι51: Πδες Ῥχτονὶ- 

Ἰοαπεηιϊία ΤΗποΥ 15, ἴδῃ ΒΌΡΤα σΟρΠον 5, ποπ ἴπ 
Τνδα αΘ ἢ του τι81ὶ 6] ΠΠΡ5605 δαῖτ ΟΠ ΒΟΓ ΠΑ 6556: 1Π10 ἨΘ 

ῬΙΘΟΠ 4819 (161, ῬΘΡΙρ ἢν 881] εἰ νϑυ θοϑι αἴθ δα τη Α05{1-- 
τα ἶθ56. Ροβίία Ἰσιίι Ὀγθυ:]ο θη ἴῃ Πῖ5 ρνδθοίρι γα-- 

θυ5,, Ρυϊπηατα αποα δβαθρίι8 οἱ αὑγ1π|8 4αδπὶ ἀρ 8]105 
βουϊρίογθβ νεῦθα, 486 εχ δηϊθοοάθηϊξιι5 γθρϑὶϊ μοβϑιιηΐ, 

οΥαἐταΐαγ', ΦΌΒ ΠῚ δίσποῖαναπι ἀπὸ κοινοῦ Ἀρρδ]]δηὶ Ονδθ- 

οἱ, ἔὰπὶ φυοα ἰπίεσγαθ Ὀγθν ον 65 56 η θῃ 186 δ] ΘΟ θοίθη-- 
ἢ ΒΕΡΙΠΟΏ ΘΙ ΠΘΟΟβϑα 86 οἱ θα ῖα απ ϑάδιν ΡΟΥΘ ΟΥ ΠῚ 

τ Θθα ἀεδαηΐ, οἵ ῬϑΡ ]ΟΌ]}15 ἰαπΐπ πὶ “πη ΐμν ; ἀθῖπαο 

πος βα πά 8 ἀΡΡΌΡΕΪΟΥ δϑὶ ογαΐϊο δὲ ΡῈ ἱποῖδα ροίϊῃη5 αὐ-- 
ἅτ ο01α, ἀπαῖη Ρ6ν ρϑυῖοίοβ ἀροίο πδχὰ 1πποία5 ἱποραϊ : 

ἀθηϊφας χαρά ποιομθιμα ᾿ρϑα ΓΙ ἀΥστιία, 6558 506. {6Π81-- 

ἰὰ58. δ βθηϊθηίαθ σου ΠΡ 1 Γ68. ράι1ο18. ν ΟΡ ]5. ΘΧΡΥΠ ΠΗ ΏΓ, 
ππΠ46 τη θα! θα 5. ({16 511 10} ἴὰτα νοσθῖῃν βουὶρίοι πο-- 
δῖοσ. (δοίδγαπι ἤδθο Ὀγθν α8 1 οὐ ]Ο 115 πα ΧΊ Π16 Π01-- 

δρίομα δϑὲ δὲ γε ααϊίεπι, Ναμηαιιθ πᾶ6 φοποίοιιθϑ ηπὸ- 
ὨΪΔ ΠῚ ότι ἰδοία 1ρ88, 564 τπο]ο 4π86 46 [Δοἰ15 σοριαθαη- 

τὰν δὲ ᾿πἀοαθαπίαν, ἀθοϊαγαηΐ, πάρεργα απαοάαμπι εχ βεϊ-- 

ΤΩ Δ ροϊδγαπΐ, ἀπ 86 οαν Θ  1Π17) 16 ΒΟΥ ΟΣ ΘΟμΘΆΪ1Ο ἴῃ 
115 εἰ 5 8{1{1586 νἱἀογείασ. 



2385. 1. ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΙ ἹΤΗΟΥΡΙΘΙ5. 

το Νοῖυπιηαβ ἰδηιθη αἰ αἰ π85. σΘΠΘΡΑ τα 46. Π1ὰ ΤΊ ἃ Ξ. 

418 Ὀγον Ποψαθμίία ἀἰβθθυθνῈ », 866 ἴδ} ΘΧΘΙΙΒ]5. ΕΔ μὰ οοα- 
ἢν Ὀ π115. ν ἂν 

᾿ ᾽ 

1) ϑιτισέυτα ἀπὸ κοινοῦ. (ΟΕ, Βαυοσ. ῬὨΠ. ὙΒασ. Ῥ. 182.» 
4} Πᾶπο 5ἐγαδεαγαπι Ἄρεα ΕἸ] ρ βίη γαρροαθ 

Ἤϊο ῬΓΙΟΙΈΠῚ Ἰραίδαι. αὶ] Ρανῖὰ ΒΌΆΡΡΙΘΓΘ δχ “μεῖαιν 

ΠΘα6. ΠΒΠ 1 ΤΘΠΊΟΙ 5. Ψ 6] Πα] 6.15, Ψ6] ΒΘ ῃοτ 8, να] 

ΡΘΙΒΟΙΪ8. τη 615. 86 ἰθιρουθιι5 ἀσοθὶ, αἱ ὨΪΠγ15. ἔΔοΊ] θα, 

σα] σατο 8. οπλ θα 68. 1{Ππ1 παρα ΘΠ] ΘΟΙΙΠΑῸΤ'» 4αϊ 
6Χ ΠΟῊ 1154 6Πὶ ρ]8πθ, ἢ. 6. ἃ) τοϊαιῖ,. Ὁ) σομμθχ]8, δῖ 

Ο) Ρἴαμπθ ἀἸν 818 80 ἀἰδι απο 5, δὰϊ ἃ) γᾶ] ὰθ σϑηηοί 5. 50. 

ῬΙθάα τποηϑίγαὶ.Κ. ΘΑΘΕΒΠ, 
᾿ 

8).,.5 Πθμε ἐ α πι ον αι πὶ; ΡΗΝ 

α) ἐπ: διε δέαπέϊρο οορπαίο. ΤΠ, 4. (6 Ῥμϑϑ:Πθηϊία ἄπαπι 

ΡῬοϑί απ 581. ποθ νόσος, 564 θη οαρίϊα 4θ οο τη ονθῸ 
ΒΕΠΊΡ ΘΙ ΠΘΌΓΙΤΙ σΘΠ 5 ϑαγραΐπιν, 481 νόσημα Δ ποτ, 
΄αοα ᾿βοααῖξαιτ ἀοπη πὶ οαρ. 51. (Τότε μὲν --- τὸ δύστηνον 
ἐκεῖνο δοξάριον προετίμων τοῦ βίου" νῦν δὲ συνίημι ἤδη, ὡς 

ἐκείνη, 50. ἡ δόξα, μὲν ἀνωφελής. Τιαοίαη, Ὠΐα]. Μονι. 15. 

Οὔτοι ἐγὼ ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μεγαλοπρεπέστε- 

θοὸν ἡγοῦμαι. ΟΟΟαΠο668 ἐκεῖνον, 586. τὸν δαίμονα, τὸν ϑεόν. 
Χεπορη. Μεπουα. 1, 4, 10.) ΟἹ» 5:ρῃηϊποδιϊοη θη 1 ψ6Γ- 

015 Ναύσταϑμον πλοίων καὶ ἀγορᾶς Π|, 6. ποηηθι 1 π|5 ρᾶ-- 
168 4δπι ναύσταϑμον Δ ἀγορᾶς γϑραοίεπάτιι, 1,9. Τὴν 

στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν πουήσασϑαι, 
δὶ στρατείαν ἰΕΡὶ58, δα ξυναγαγών ΒΡΡΙΘμαπὶ στρατιάν᾽ 
51) στρατιάν, 86 ποιήσασϑαι ΒΌα α ἸΘπἀτιη στρατείαν. 

β) δα ἈΡῊΝ "ὦ Π, 45. Τυναικείας ἀρετῆς, ὅσαι ἐν χη- 

ρείᾳ ἔσονται. 1, τάι. Χρόνιοι ξυνιόντες ἐν βοαχεῖ μὲν μορίῳ 
͵ ὡς Θ ᾿; ᾿ 

(χούνου) σκοποῦσί τι τῶν "κοινῶν. (,, ΓΔ4}1 [Ὀτα Ἠομθι 8, 



Π. ΡΚ ΕΠΟΟΘΥΤΙΟΝῈ ΤΗΘΟΥΌΙΌΙ5. 585 

δὶ ἑπταετές, ἐνναετές, ἐννῆμαρ ροδαϊξ,, 5. ]1οἱν ἑβδύμῳ, ἐν- 

νάτῃ, 80. ἔτει, ἡμέρᾳ.“ ΒΑΥῈΠ.) 

τ 7) ει νογῦο. 1, 90. ᾿Ηξίουν αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ 

τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον, ὅσοις ξυνειστήκεν (τὰ τείχη), 

ξυγκαϑελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους. ΟΔΡ. 91. Τειχίξεταί τε 

χαὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει (τὸ τεῖχος). Ὑ, 47. Τοῖς βοηϑοῦσι πόλις 

ἡ μεταπεμψαμένη διδότω σῖτον, ἐπὴν ἔλϑιῃ! ΟἹ βοήϑεια) ἐς τὴν 

πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηϑεῖν. ΝΠ, 48. Πρὸς τῇ ἐπάλξει τὴν 

μὲν ἡμέραν κατὰ διαδοχὴν οἱ ᾿Αϑηναῖον φυλάσσοντες, τὴν 

δὲ Ῥψύκτα καὶ ξύμπαντες, πλὴν τῶν ἱππέων, οἵ μὲν ἐφ᾽ ὅπλοις 

ποιούμενοι (τὴν φυλακήν), οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους. 

δ) Οὐαδιι8. ΑἸοοιιδαξίρνιι5 6 ἀαξένο. 1, κι44. Τούτοις ἀπο- 

πρινάμενοι ἀποπέμψωμεν (αὐτούς). [ἰὰ ταγδυβ ὙΠ], 86. 1, 

50. Τῷ ἱππάρχῳ περιτυχόντες --- διακοσμοῦντι, ἀπέκτειναν 

(αὐτόν). ΟΕ ΤΥ, γ2. 4]. 

Ὁ) Δαϊεοοέϊνιιν, νἀ6 58} Ζδγθο τιρο δί8 εοφτίαπαο. 

9) ΔΡοΠΟΥΙ τε 

ψΕ] 101] ἔρδαιθηΐθν ΟὨΐβϑιπι, ΠὉ], ἀπὰαπὶ ΡΘΌΪΟ 

δὶ ἀθ δἱπβ βεῦπιο [θυ]. πθοθϑϑαυο ἰδηααδιη 510- 

ἰδοίαιη οναϊϊοηΐθ αἀἀθπάαμ ραία8. 1, 15. ᾿Επειδὴ οἱ “Ελλη- 

νες μᾶλλον ἐπλωΐζοντο, τὰς νοῦς κτησάμενοι, τὸ λῃστικὸν ἀφή- 
φουν, δὶ ἀφήρουν πολ 46 αταθοὶβ ππὶν 0518.) 86 ἐ6 (ὁ- 

τἰματμ 5, 46 φαῖθα8 ἴῃ ἀπἐθορα ἃ, βοῦιο δι, ἐπ 6} ]ρϑινάα πε 

δϑὶ, φιοά πο]ίπι δάθο οἴϊεηβϑιοηὶ ἔα βδϑθὲ Εν θυϑίο, αἱ οἵ “Ελ- 

ληνες οἴϊοὶ ᾿πθονεὶ. 61, δι. ἔμ. οἵ διμη 5. ἰοοἱ8. ν]α, 

5 ρνἃ οαρ. ΧΥ. Π|, 5. Φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περί- 
ορϑοον (οἵ Πλαταιῆς) ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπὶ αὐτοὺς (τοὺς 

Θηβαίους) ὅπως μὴ κατὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις οὖσι προοφέ- 

ρωνταῖ, καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται (οὗ Θηβαῖοι). 11, σ“9. 

Οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ -- ἐπιτίϑενται αὖϑις μετὰ τῶν Χαλ- 

κιδέων ἱππέων καὶ τῶν προςβοηϑησάντων τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ 

ἀναχωροῦσιν (οἵ ᾿Αϑηναῖοι) πρὸς τὰς δύο τάξεις, ἃς κατέλι- 

πον παρὰ τοῖς σκευοφόροις. ὉΔῚ φαϊάοεπι 46 μοο τδὰ ἀ8}}1- 

ἰὰραπὶ Καὶ ἰδ θηδκουιθ εἰ θυθάονίαβ, ἀαογίμι ΠΪῸ παΐμονθ 
᾿ 



8. Π| ΡΕ ΕΓΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΎΡΙΡΙΞ. 
ἱπέευραποίΐοπθ ροϑὶ ᾿4ϑηναίοις Ροπ5 ἃ ἀναχωροῦσιν δὰ οὗ ἐκ 

τῆς Σπαρτώλου γοίεγεὶ νοὶ αὶδ, 4αἱ πιοάο Αἰμθηΐθηβεϑ δ6- 
ὀΥϊ ἐβϑθπΐ, τποο ἄθῃιο 58 Γθοθρϑδθηΐ. 868 πορ ἔῃ 86- 
φαθμτθ5 ἀθηναμα αἀἸοἰξαν, πθααθ ἈΠῸ πχοίίο οορίανΐ ρο- 

ἰθ5ῖ, ἄμποϑβ ΟΥ̓ 1η68 δὲ ᾿πηρϑαϊμηθηΐα γϑἰοίοβ 6586 τῶν ἐκ τῆς 

Σπαρτώλου, 41 ψαιθῃι ΕΣ ἀΡθ6 ΟΡ βθβδἃ θυ ρ ΟΠ πὶ ἔδοθ-- 
γϑηΐ, 8ὶ ᾿πρ θα! ἤχθηΐα 1ἢ ΘΔ, ῬΟΥΘΡῚ α4τι8ηι ἴῃ ΓΘ 

ΞΟΥΨΑΓῚ Π] [1556 Πἴ, 51} {8511} ξ]55θηῖ. ΑἸ18 οογία θχθηι- 

οἷα «ῃὶ ἀοϑιἀθγαί, δάθδὶ ΠῚ, 16. ἴη1{, ΠῚ, δ2. ἠμι. ΤΥ, 
άγ. 1ῃ]ἧν ἀ: 

ἃ) 7 ογδιμη,, : 

δας Ῥδυῦῦο Ἔ 
ἥν 

αἹ εοὐέηι 8δπδι, δααεηιητα Κούητα. 88) διὲηηρϊιοϊέοτ. 
οἷ, γο. ΑΙμϑμΐθηβεβ πϑραπίαν ᾿ρϑὶ ἔχειν ἡσυχίαν, μήτε τοὺς 
ἄλλους ἐᾷν, 80. ἔχειν ἥσ. 1, 124. Τῶν μὲν ἄρχειν, τῶν δὲ δια- 

ψοεῖσϑαι, 580. ἄρχειν.“ Β. Ἐ δεααθηΐίθας ΨὙΠ1Π, 16. Τά τε 
χἰλια τάλαντα, ὧν διὰ παντὸς τοῦ πολέμου ἐγλίχοντο. μὴ ἅψα- 

σϑαί, εὐθὺς ἔλυσαν τὸς ἐπικειμένας «ζημίας τῷ εἰπόντι ἢ ἐπι- 

“ηφίσαντι (80. κινεῖν. οἵ. 117, 24.}), ὑπὸ τῆς παρούσης ἐκπλή- 

ἕξως, καὶ ἐψηφίσαντο κινεῖν. ΝΠ, 66, Ἦν δὲ τοῦτο εὐπρε- 

σὲς πρὸς τοὺς πλείους. ἐπεὶ ἕξειν γε τὴν πόλιν, οἵπερ καὶ μεϑι- 

γαν ἔμελλον. ὍὌὔῃ᾽᾽]᾽ τΔ Ὁ] παραηίαν Τηἰουργθίεϑ. 

πὲς 
στὰ 

0) 7ἐα τῶῖΐ τυχεῖν ΝΣ εἰδίμοορβ 158 σορτέαμηαιεη 

5ἱ:, ΠῚ. 2. Τῶν λιμένων τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ 
γεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσϑῆναν καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει 
ἀφυχέσϑαι (ἀφικέσϑαι, 1. 6. καὶ ἀφικέσϑαι, ὅσα ἐκ τοῦ Π, ἔδει 
ἄφικ.), ΚΝ, 116. ᾿Εκήρυξαν δὲ, εἴ τις βούλεται παρὰ σφῶν 

᾿᾿Αϑηναίους ληΐζεσϑαι (απο νεγρυμι εἰ δὰ βούλεται οἱ δα 
ἐκήρυξαν τοἴονομαπι, δἰααθ 1ἰὰ ϑαθρῖπ8 ροϑὶ ὁ βουλόμενος. 

οἴ, ΤΥ͂, 68. 41.). ὙἼΠ,.27. “Ὅπου γὰρ ἔξεστιν ἐν ὑστέρῳ, σα- 

φῶς εἰδότας, πρὸς ὁπόσας τε ναῦς πολεμίας, καὶ ὅσαις πρὸς 

εὐτὼς ταῖς σφετέραις, ἔσται ἀγωνίσασθαι, οὐδέποτε τῷ αἰσχρῷ 

ὀνείδει εἴξας ἀλόγως διακινδυνεύσειν. ὍΡΙ ἀγωνίσασθαι πιοη 

ΒΟ] δὰ ἔσται, 564 οἰΐαιη δα ἔξεστιν ᾿Ῥενγυϊποῖ, (ΘΙ μη θα 
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Ἰοφαεπαϊ ἀϑὰπὶ Ρ]αἰοπΐ γεϑιϊιαι: Ὑ ΟῚ 8. ϑΎΠΙρο8. ο. 9., 
εοάοιπαπδ τοάο οαπα Ἰαοοθϑίο Ἐχρ!!οπ θυ πὶ ἰοσατη ῬΠδο - 

4ομῖβ ο. 62. 8. Ρ. 114. δα. ϑίθρῃ. Οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφε- 
φόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, τϊ] αποὰ Πεϊπάονῆ 8 δχ ὑπὸ 
ΓΠμοοάογείο σεοθρὶξ προρκεκρίσϑοι, 14 ταϊογργειϑπιθηζί 

6586 ἴῃγα αἰχίβδαε νι ἀδίαν Βεοκίθ9. ΟΕ, εἰίατα Ὑγγιίθῃ). 

ΕἘΠ]]. ἰδίου. Ρ. 5364.) Μίημβ 1δπὶ 4 Ὀ]ἰδίϊομα οαγοηΐ νν. 

ΤΠ, 89. Οὐ» ἂν ἡγοῦνται, μὴ μέλλοντός τι ἄξιον τοῦ παραπολὺ 

σιράξειν (ἰ, 6. μὴ μέλλοντάς τι πράξειν ἄξιον τοῦ παραπολὺ πρά- 
ἕξειν 8. πράττειν), ἀνϑίστασθαι ἡμᾶς (Ὁ] ξογία886 ἄξιόν τοῦυ 

5ΟΥῚΌΙ ρ]δοεαὶ, οἱ. ὙΠ], 1ο6.). Αἴᾳιθ αὐἰζοοέίνα 8ὶ τ ε8ρ1-- 

Οἰμλι5, ἴῃ νυν, ὙΠ], 7ι. Ὃ τε φύβος ἢν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος 

οὐδενὶ ἐοικὼς, καὶ διὰ τὸ ἀνώμαλον καὶ τὴν ἐποψίαν τῆς ναυ. 

μαχίας ἐκ τῆς γῆς ἠναγκάξοντο ἔχειν, εα Ἰηϊογρτείαιο, “ιὰ8 

ἀνώμαλον εἰ 84 τὸ εἰ δἀ ἐποψίαν τείεγ!, Ῥοβιμαρεπάα υἱ- 
ἀείῃν Αἰϊουὶ, 4186 τό ρῥγοὸ τοῦτο αἰοίπτηι 6856 βίδα, (ου-- 

ἔγα ρευβρίοιιαβ Ἰοοι8 Υ, 22. Αὐτῶν τοὺς (υὴῇ δεξαμένους τὰς 
ὅπονδὲς ἐκέλευον οἱ “ακεδαιμόνιοι ποιεῖσθαι. 

οΟ) 7έα τιὲ γπιιέοέμ βἐγιοέμσα φετθοτιιτη, ἑπεῖδ ροηάογε-- 

ἐΐμγι, 1, 56. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ τοῖς τε ξύμπασι καὶ 

καϑ’ ἕκαστον (οἴ. οαρ. Χ. 5} Παίϊνο) τῷδ᾽ ἂν μὴ προέσθαι 
ἡμᾶς μάϑοιτε" τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς “Ελλησι ναυτικὰ, 

τὸ παρ᾽ ὑμῖν, καὶ τὸ ἡμέτερον, καὶ τὸ Κορινϑίων. τούτων ὃ᾽ 

εἰ περιόύψεσϑε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν, καὶ Κορίνϑιοι ἡμῶς 
προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ Πελοποννησίοις ὅμα 

ναυμαχήσετε. ἴπ 4.10 118 ραν οἰρίαπι ὄντα γεῦθο ππῖίο ἀς-- 
5ϊταΐαπι αἰ Ἔχρ]οανομὶ, Ῥοτὶτ5, (αἰΠ]ὰ5 δὲ Βεποάϊοίιιβ 
ἐοτηπηαίο ροβὶ Κορινϑίων Ῥοβὶϊο νϑυβθᾶ τρία ὄντα ναυτικά ῥτὸ 
ἀοΟι ΒΑ ν}8 ΑΡ801 018 Πα ὈΘΡῚ νοϊπθυτιηξ, οὐ ταϊϊομὶ οἱ 1ρ86 
5118 Ἰοαιοπαϊ οὐδίαὶ, δὲ ραυτίϊουϊα δέ ροδὶ τούτων. Περοϑίθ 

Ἰδριέα. ἄν μάϑοιτε 8. μάϑετε, 864, π ρῥϑιποὶρί πηι 
ονδίθῖ, ποῆ αἰβοθηά!, ψΘΡα ΠῚ ΘΟΡΠΟΒΟΘΠΩΙ 85, σϑραίαι-- 

41 ποίϊοῃα (οἴ. Μαιιἢ. σὺ. συ. Ρ. »Έθη6Ν 6] οἰΐδπι δἰ ττ αὶ 

γε, ἰὼ 40 Πᾶθο δἰβιαϊοαίϊο “ἐμοϑεν (Ρ]αϊ. Αρ0]. 52. 



᾿ 
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᾿Αντιπαραβάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάϑη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγῴ- 

μαι οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη" καὶ δὴ καὶ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετά. 

ξοντα καὶ ἐρευνῶντα, ὥςπερ τοὺς ἐνταῦϑα, διάγειν, τίς αὐτῶν 

σοφός ἐστι, καὶ τίς οἴεται μὲν, ἔστε δ᾽ οὔ, 50. οὐκ ἂν ἀη- 

δὲς εἴη.) "- , “ ΤῊΝ 

44) Πα τοῦ πιμέέω ἱμδογέα οἰμξ, 1, τὸ. “Δακεδαιμονίων ἡ 

εἰ ἡ πόλις ἐρημωθϑείη, λειῳφϑείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς χατα- 

σκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προ- 

ελϑόντος πολλοῦ χούνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι" 

καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο [μοίρας νέμονται, 

τῆς δὲ ξυμπάσης ἡγοῦνται, καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν" 

ὅμως δὲν οὔτε ξυνοικισϑείσης [πόλεως]; οὔτε ἱεροῖς καὶ κατα- 

σκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῶ τῆς 

“Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισϑείσης, φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα. ᾿4ϑη- 

ναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑοντῶν, διπλασίαν ἂν τὴν ὶ ὕναμιν 

εἰχάξεσϑαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως, ἢ ἔστιν. Βειι6-- 

αἸοίαΒ : ΠΠῸ ἐαβηϊ ἴντιϑ (εἰκάξεσϑαι) ἢ. 1. ποη θ6π6 Ππηρε- 

γδιινὶ ἴοοο ν! εθίταν οο]] οί 8. 6586. Απἰθοδβδογαὶ ορίδ-- 

ἔνι ἴῃ σευθὶς εἰ --- ἐρημωθϑείη, λειῳφϑείη δέ, Ἐονίς 

ἰσίταν οἰΐαπι ποβῖγο Ιοοο δχοίαἱξ ορίδείνιιβ εἴη, τὲ ἴαμα 16-- 

σαῖυν τὴν δύναμιν εἴη εἰκάξεσϑαι, σοΛίΙΟ6͵6 ροδ515... Ο1- 

Ῥὰ5 νου 8 86 πᾶπο ΡΟΙΙ πα ὈΥΌΓδι18 πο ᾿π|6}} 6 χ]888., 51-- 

σηϊῆοαν!!. Οποά δηϊμ ἴπ ΒΌΡΟΓΙΟΥΪ πη ΠΡ ΤῸ εϑὲ οἷ ἐρημω- 

ϑείη, λειφϑείη δέ, ἴχι ΑΙίεγο Τῃ θη Ὸ (651 γι: ν ΡΒ ]5 τῶν 

᾿Αϑηναίων τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑόντων, 1. 6. εἰ οἵ ᾿4ϑηναῖοι --- 

πάϑοιεν, ἃπ46 ποη δδὶ ααοά ορίαὐϊνατη ἀ65: 46 Γ68, τ Ὸ]ο 

ταϊπὰ8 ἴῃ ἀροῦοβὶ δ4488. Εἰκάξεσϑαν ΘὨΪπ, ἀπ θα ἴῃ ΠΠΊ1-- 

να αἱ Ρτὸ ἱπηρθγαῖνο πϑανραίαπι Ραϊανοὶ πο5 “αϊάθη 

ποβοϊμη8., ρεπάεὶ εχ οἶμαι" οἷ οοἱο Ροϑί ὑποδεεστέρα ροβὶῖο 

αἴηπθ νει !5 καίτοι --- ὑποδεεστέρα ἴῃ Ῥδρδα 681 δοσαρ ῖς 

Ῥυϊπιανῖδθ Ῥουὶοαϊ βθπἰθπεΐδθ μὰ6 βαπί: «Πακεδαιμονίων εἶ ἡ 

πόλις ἐρημωϑείη, λειφϑείη δὲ τὰ τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ 

ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν --- εἶναι" ᾿Αϑηναίων δὲ τὸ 

αὐτὸ τοῦτο παϑόντων, διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάξεσϑαι. 

ΑἸΙας σοι ππὸ τοίονδμαιι Ἱερίιυ 1, 556. Τῶνδε οὐχ ὅπως 
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κωλυταὶ ἐχϑοῶν ὄντων χαὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προςλαβεῖν περιόψεσϑε, ἣν οὐ δί- 

χαιον, ἀλλ᾽ ἢ κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισϑοφό- 

ρους, ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν, καϑ᾿ ὅ᾽ τι ὧν πεισϑῆτε, ὠφέλειαν, 

μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηϑεῖν. πολλὰ δὲ, 
ὥςπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ 

μέγιστον, ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ σαφεστάτη 

πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, ἀλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺς ᾿μεταστάντας 

βλάψαι" καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας δυδὸ- 

μένης, οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις. ἀλλὰ μάλιστα μὲν, εἰ δύνασϑε, 
μηδένα ἄλλον ἐᾷν κεκτῆσϑαι ναῦς" εἰ δὲ μὴ, ὄςτις ἐχυρώτατος, 

τοῦτον φίλον ἔχειν. ὯΙ νεῦθα πολλὰ δὲ --- ἀλλοτρίωσις πΟῊ 
85 ὴηὶ ρϑυ η  Π65608 ΠΟΙ18 ΠΟ] 11, τὶ ἔαοία μη δϑὲ 1ῃ 1.|- 

"ΤῊ εὐϊιίομθ., τϑραβηδηίθ ῥα] ]α ἀλλὰ δηΐδ μάλιστα, 
απ86 ορροϑβίϊα δϑὲ ῃθρϑίϊοηὶ ἴῃ οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις. 
Νεαᾷαθ ᾿ηβμλἶνοβ ἐᾷν εἴ ἔχειν ῬΓῸ Ἱπηρδγα 1 ν 18. τπιϑπτραΐοβ 

6586 ΠἸΧΘΡΙΠΙ, 41] ὨΙΤΩ15. ΡΤ αρί6 . ὡὰν 8664 δίκαιον 

μεμα ν Π]Θ ΗΠ αἰ 1π|5 ΟΡ ν ΟΡ βει ἢ 6856 αὐ σοῦ. (ΟΕ, 
11, 24. Ὁ] χρῆσϑαι Ρεπάδὶ 6χ γθηιοίο νϑῦῦο ἔδοξεν, εἐ 
Ῥ]αὶ. Κ Ὑποὲ ὁ. Οὐ δεινὸν --- ἠμέληται τοσοῦτος ϑεός, ἀε ἡ 

θὰ5 γευὈ185 νὩ. ὙΠ ἢ, 

βὴ) αἴνεγϑο ἃ 8) ̓ ΒΈΜΕΤΕ. 911, 11. Τὴν τῶν πέλας Αὐθὲν 

μᾶλλον ἢ τὴν ἑαυτῶν δρᾷν, 580. ὀῃθύμθομε ΑἸΠααδηΐο ἐπ γῖὰ5 
ΥἹΙ, γχ9. Ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων, καὶ μὴ αὐτοὶ τοὺς πέλας ἀδικῶσι. 

φιίίσι αὖ αἰϊῖ8, πε ἱρδὲ αἰΐοβ ἰαεαίαπέ, Οὐὰ εεὲ αὖ 
᾿αἰἰίδ 9 ΘΌΡΡΙ6 ἀδικῶνται, ἐαεαίαρέμ", 6χ δοῖϊνο ἀδικῶσι. 

ὈΡ) πιοεῖο. Π|,-. 65, Ζῆλον ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν “Ελ- 
λήνων ἕνεκα ---- οὐ μηδίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. (ἐμήδι- 

σαν)." ἘΣΤΕ. (ΟΕ ΥἹ, 18. Υ, 8. Τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχον- 

τες, ἔπειτ᾽ οὐ δυνάμενοι ἄνευ τῶν ᾿Αργείων (ἀντέχειν ἔτι). Ὅπ- 

5 1, χάι, Αὐτύϑεν δὴ διανοήϑητε, ἢ ὑπακούειν πρίν τι βλα- 
βῆναι, ἢ], εἰ πολεμήσομεν, --- καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ 

ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες, μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κπεκτή- 
μεϑα, 51 ἰθ1 ραν οἱρία ποπ ρνῸ ἱπῆηϊ᾽ν 8. μοϑιία διϊ, 



οαὖδ͵ Π. ΒΚ ἘΒΟΘΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΌΙΒ. 

πἰ νοὶ ΘΟ! Ἔθουτ8, δε εχ' τήσομεν. ΒρΡΙΕ Πα: 

πολεμεῖν. ὙΠ, 87. ᾿Επεὶ, εἴ γε ἐβουλήϑη διαπολεμῆσαι, ἐπι- 

φὰνὲς δήπου, οὐκ ἐνδοιαστῶς ( λέμησεν ἄν). Υ, 79. «Αἱ 

δέ ποι στρατιᾶς δέῃ κοινᾶς, βουλεύεσϑαι “ακεδαιμονίως καὶ 

᾿Δργείως, ὅπα κα δικομότατα πκρίνανταρ, (. 6. κρίνανταρ, ὅπα 

κα δικ. κρίνωντι, δὶ οἂϊ ΠοΟ ἸρΒθ ἀρίνωντι ΤΕΡΟΠΘΓΙΘ Ρ]8-- 

οοἰ). Υ, 18, Εἰ δέ τι ἀμνημονοῦσιν ὁποτεροιοῦν, καὶ εἰ τοῦ 
πέρι (λόγοις δικαίοις χρῶνται), λόγοις διήμένια χρωμένοις. εὖορ- 

πον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτῃ μεταϑεῖναι, ὅπῃ ἂν δοκῇ ἀμφοτέροις. 

᾿ς ρΟ) ἐΕΠΊΡΟΓΘ. 1Π, 56. Ἑΐ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκοῦσιν 

εἶναι, σολὺ καὶ ὁ ἡμεῖς ὁ καὶ οἱ ἄλλοι" Ἕλληνες τότε (ὠφέλιμοι ἦμεν). 

1, 86. “Ημεῖς ὅμοιοι καὶ: τότε καὶ νῦν ἐσμέν. Ιἰὰ ἰΔπιθη ε 
411. ΟΕ, ϑομαβῖ. δὰ ΘΟΡΗ. Ϊ. ν᾿. 342. ΤΙ. ρ. ὅοι. ὁ. 4 

γ) Ἐκ νοτῦο αἰϊμά οὐϑπαίαα οἰρτιζϊοαιίοπῖν νογτιγις 
Ι, τά2. Τὸ Ὥ Ἱ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐπ παρέρ- 

γου μελετᾶσϑαι, ἃ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ (δεῖ) πάρεργον ἄλλο 

γίγνεσϑαι. 11, 15. ᾿Φφίησιν αὐτὰ δημόσια εἶναι, καὶ μηδὲμίαν 

οἵ ὑποψίαν κατὰ ταῦτα (βούλεται 8. κελεύει) γίγνεσθαι. - 1ἰὰ δχ 

φοιμροδβιῖο δα ρΙεχ ΤΥ, σθ. Ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ 
Δήλιον οἵ Βοιωτοὶ ἀϑρύοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν ἕκαστοι 
(βοηϑήσωσιν). Ἐκ γόγθὸ τπιοάππι δοίζομ!β. ν 6] δνθηίμ5 81-- 
σολποδπΐε σοπογαὶθ νϑυθαμι. γίγνεσθαι, παϑεῖν ν. ἃ, Ὑ14, 

οἂρ. ΧΙ. νευβὰβ ΠΏ ΘΩΙ. 

δ) Ζογϑιν Ρναϊάδ τοητοΐωτε αἰΐο τποᾶο τοροίοπαμγη. 
ὙΠ], 56. ΓἬιτει γὰρ τοσαῦτα ὑπερβάλλων δ᾽ Δλκιβιάδης, λέγων 
αὐτὸς ὑπὲρ παρόντος τοῦ Τισσαφέρνους, ὥςτε τῶν ᾿Αϑηναίων, 

καίπερ ἐπιπολὺ, ὃ τι αἰτοίη, ξυγχωρούντων, ὕμως αἴτιον γενέ- 

σϑαι. ᾿Ιωνίαν τε γὰρ πᾶσαν ἠξίουν Οἱ. ΒΠργΡα οᾶρ. 11.) δί- 

δοσϑαι, καὶ αὖϑις νήσους τε τὰς ἐπικειμένας καὶ ἄλλα" οἷς οὐκ 

ἐναντιουμένων τῶν ᾿Αϑηναίων, τέλος ἐν τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνύδῳ -α 

ναῦς ἠξίου ἐᾷν βασιλέα ποιεῖσϑαι καὶ παραπλεῖν οἷο. ᾿Ενταῦϑα 

δὴ οὐκέτι [τι], ἀλλ᾽ ἄπορα νομίσαντες οἵ ̓ “Ζϑηναῖοι --- ἀπελϑόν- 
τες κομίζονται ἐς τὴν Σάμον. ΤὍθι δὰ οὐκέτε ἀδεδὲ ξυγχωρή- 

ὅαντες 
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σαντες νΕἾ ξυνεχώρουν. ΝΙϑ᾽ ἔογ!Θ 4118 ΘῈΣ ορροβὶίο ἄπορα. 
γομίσαντες τεροίογα πηᾶνὶ ἀνασχετὸν ποιησάμενοι ὙΕ] 5ἴ111}6 
Θὰ]. 

6) «ἀνογδτιτι. 

Μᾶλλον 6 οομπραγαῖϊνο 8110 σγβρεϊθηδιη μοβὲ ὅσῳ. 
ΕΚ. «α ΥἹ, 89. 

6) ρναβροϑίξϊο 
ἐς ῥργαεροϑίέϊοπθ. Νὰα τερείαπηιϑ 4π86 ορ. ΧΙΥ͂, 4) 

ἀϊοὶᾶ βαπΐ, ν61Υ, 55. ᾿Εχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς 

γήσου καὶ (πρὸς) τοὺς ξαυτῶν φύλακας. ίαχίπιδ τπηδτηογα- 

Ὁ1Π|15 Ἰοοὰς ὟΙ, 68. Οὐκ ἐν πατρίδι, ἐξ ἧς κρατεῖν δεῖ, ἢ μὴ 

δαδίως ἀποχωρεῖν. »»Νοη ἐπ ραΐγία, 1. 6. ἴῃ ἔδυτα ποὴ ρΡ8-- 
αἶα, ἐν οὐ πατρίδι, ἴπ Δ]16 πᾶ, (50. ΘΥῚ σον δηπἜ ἢ) δα, ψιὰ 

νίποογ ορογίεέ αι ποη ἔαοίέε αὐῖγε. Ῥιαβδροϑβίίϊο ἔκ ποῃ 

οοπνθηϊξ οαπὶ χρατεῖν, 564 οαπὶ ἀποχωρεῖν. Δα Ποο χείγα- 

Βεπάατα ἐκ, αἱ 6Χ θ0 8:188 ἔν ἡ δ κρατεῖν.“ ΒΑΥΈΒ, 

2) Ἐπιιποϊαξέογιδδ ἀπ 6. οπιΐδϑαθ, αἀυᾶταπι ᾿μᾶϊοαβ βαπὲ 
Ῥδσιϊοῦϊαθ απδεάδτ, ᾿ 

Νοία τεβ ἴπ γάρ, ([μαπὶΡ. Βοϑ. Ῥ. 809.) οαΐῃ8 ἰάδο Ὡπατα 

ἰδ πὰ ΘΧΘΠΊΡ] 1 ΡΤΟΓΕΡΙΙη 5, 1. 41ὸῸὸ γ65 ἃ ΠΟΏΠᾺ]]18 
᾿πίθγρυθῖθα8 πὸπ ρθυβρθοῖ δϑὲ. ,,1, 120. Χρὴ γὰρ τοὺς ἦγε- 
μόνας --- τὰ κοινὰ προσχοπεῖν᾽ Ορογέεέ εγεΐηγε ργϊποίρεδ ργαα 

οὐδέν ΟΓαΤ ΤΕ Ι͂Ρ. ΘΈΓΕΤΕ; ΘΧ 'δο ταϊϊομε βιρρ]ο ῖ8, 
αυοά ἔδοϊαὶ, αὐ μοο οὔτ Βα ρ του θα οοΠαγθϑοαῖ, Ργδο-- 

οδϑβϑιῖ: Τϑοθϑ ΘΠ] ΟΏΪ08 ΠΟ 18 πὶ ΘΌΪρΑΓΘ ΡΟϑβ851Π|118, Πα δ5ὶ 
«αἱ ὈΕΙ] τα πο ἀδογανευιηΐ, δι Β00105 6115 σα 188 ΠΟῚ ςοη- 

γοοδυϊηῖς β64ιϊ ἀεροραῖ: ,,Εὲ λοο τεοΐθ, 8. ἤαὸ τὰ οἱ - 

οἷο 8μὸ ξεποίϊ ϑιιγιξ : ἸοΟ. 6 β ]δοία οδιιβα ΘΓαΪ ροίεϑί ἃς 
ἀεθεὶ. ΒΑΌΕΒ. 'α]65 δἰΐατα 1ἰ βαηξ Ἰοοῖ, ἴπ ᾳυΐθ5. γάρ 

ῬῈΡ αἰϊοχιιὶ 5ο]θηΐ Ἔχρ ὶοαυθ. αὐ 1, χι. 60. 1, 1526, 4]. 
ΜΜΊπιι5 Ποῖ α18 511|1}18 8118 ραυιοα]αα ὅμως, 418 Π| ἴτὰ 88 606 
1η ὁμοίως εἰ ὁμῶς ταπἰϊαϊατὶ ὀγαπξ ὙἹΡῚ ἀοοί!. ΠῚ, 28. Οἱ δὲ 

πράξαντες ποὸς τοὺς “ακεδαιμονίους μάλιστα τῶν Μιτυληναίων, 

Τλπογά. 1. Ἅ 
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ἡυεριδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐςῆλϑεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τοὺς βωμοὺς ὅμως καϑίέξζουσιν, τ0] ΒαπΘΙ 8. γϑοὶθ Βα απ αἰ} 

τυροὺς: οἰδὶ 65 ἀαία γαῖ ἂῷ Αἰ μθῃ θη5810 118 ἸΒοο]ατα διήσ, 
ἀόπεο Ἰεραὶ γα βϑθηῖ. Οἵ, ΠΙ, ὅο. Καί τινας αὐτῶν ἔπει- 

σαν ἐς τὰς ναῦς ἐςβῆνοαι" ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα » οἵπὶ 

να] σ, ἱπίερρτ, ΤΥ, 96. Τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε ἐκ τοῦ ᾿δρωποῦ καὶ 
οἵ ἐκ τοῦ 4ηλίου, φυλακὴν ἐγπαταλιπόντες ᾿ (εἶχον γὰρ αὐτὸ 
ὅμως. εν.) ἀπεκομίσϑησαν κατὰ ϑάλασσαν ἐπ᾽ οἴκου, ΟἸπὶ 

Ῥοιτ ποῖα, Ααά. ΥἹΙ, ι. ὙΠΙ, 97. Τδαας οἰΐατι ΠΠ, 49. 
“Ρηϑεισῶν τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλή- 
λας, οἱ ᾿Α4ϑηναῖοι ἦλϑον μὲν ἐς ἀγῶνα ὕμως τῆς δόξης, καὶ 

ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλα᾽ ἐκράτησε δὲ ἡ ἀρλόμν 
181] τιαἰδη γα, 564 ομΐβ8ϑα ϑϑὺ ϑβθηϊθηΐα: .γ6 181 ε08 46- 

ογεῖῖ ργίαβ αι ἴαπὶ ἀπάαπι ροθαϊιπογαῖ," πὰ 6 τ ποὰ 
Φυθ  αῖ., φαΐ Ποὺ οαραΐ οὔτ οαρ. 56. τοι ᾿85ϊ 16. οομδο- 

γεῦα δΔημπδανθυ ει, οἱ 486 101 βουρία δα πΐ, ρογρθηάε- 
τῖῖ. Ῥδηῖααθ πυο ρον παὶ ΘΠ ροὶϑ δῃὶθ εἰ δὲ μή εἴδη ΑὉ 

19 βου ριονῖριις ἰἴα Δ Π|1588.,. αἱ πῃ ἔουυπ]α εἶ μὲν --- εἰ δὲ 
᾿ η. (6811 ῬΥΙΟΥῚ8 ἀδιη ΒΓ] αροαορῖδ, καλῶς ἔχειν νεὶ 511116 

ἃ, 66 ΠΙ, 5. οἱ 4101. Δαᾷ. ἄτερ. Οὐογ. Ρ. ἅπσ. 544. 
ΝΜ Βο5. Ρ. 8οὅ. 544. εἰ ἀα ΧΘΏΟΡΗ. αγτορ. ἸΥ̓́, 5, 10. 

5) ΑΡταριΐοι 86 πιο, 

ΤῺ ρεγιοαὶβ ἸΙοπρίουϊ δα ΤἈπον αἰ 468 ποὰ ΠΡ τπθπι- 
Ὀνὶβ ἴῃ 56 ᾿πη }] οἱ ε18 ἴαμα ἱπ πο χῖβ, αὐ ἰβοογαὶθβ, αὶ 146 
ψ Υδ6 ΡΘΡΪΟΟῚ ἱπνθηΐου ραϊδξΐαι, 866 αἴ85011118 οἰ οοδοαῦ- 
ναιῖδ (τῇ διῃρημένῃ λέξει, σεσωρευμένοις καὶ ἐπεῤῥιμμένοις. κώ- 

λοις, νἱα. Ογθαζθι, Αὐϑ Ηἰδίογ. Ρ. 188. 544.). Τίδαιια ρυὶ- 

τηϑυΐαπι γ θα ἔγθα τ δ ἐἸβδίαθ πο δα ἤπεϑιημ 568Ὸὸ ΤῈ ]-- 
οἷ, 568 ἴῃ) πιϑαϊο ἰπβουῖ.. 1, 2. Οὔτε μεγέϑει πόλεων ἴσχυον, 

οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. 12. "Ιωνας μὲν ̓ Αϑηναῖοι καὶ νησιω- 

τῶν τοὺς πολλοὺς ᾧπισαν, ᾿Ιταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον 

“Πελοποννήσιοι, τῆς τε ἄλλης Ελλάδος ἔστιν ἃ χωρία. ΟἿ 

Θὰ Ρ. 21. ἴππξ, 25. 26. Νοππαηπηπαμαι δἰΐααι αἀπιοάππι Ὀρὲ- 

ν65 μαθοὶ σπυποίαιίομο, Ὑιὰ8 πιοῦο Ἱ, τος. Οἵ δὲ ἦλϑον 
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Κίμωνος στρατηγοῦντος, πλήϑει. οὐκ ὀλίγῳ. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς 

ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδύκουν δυνατοὶ εἶναι. τῆς δὲ πο- 

λιορκίας μακρᾶς καϑεστηκυίας, τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο. βίᾳ γὰρ 

ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐν ταύτης τῆς στρατείας πρῶ- 

τον Δακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αϑηναίοις φανερὰ ἐγένετο. Οὐδα 

Ῥγενία ἱποῖϑα ΡΥ Ὰ}}1, αὖ 5ο]οπὶ δά ἰϑ}|1ῖὰ ῬΥΟΠῚ 6556 (ν]α. 

Βογπδπι. 46 σαπηῖηδ ΧΘΠΟΡΗ. ΟὐΥὐτορ. ἔθοθη8. Ρ. 95. 54.) 11 
Ρϑυϊοάπμι τϑαϊρουε ἔγαβίγα οομδὶϊ δαὶ 1, 26. (Κερκυραῖοι) 
πλεύσαντες εὐθὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ, 

τούς τε φεύγοντας ἐκέλευον καί ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς, 

τούς τε φρουροὺς, οὖς οἵ Κορίνϑιοι ἔπεμψαν, καὶ τοὺς οἰκή- 

τορας ἀποπέμπειν. οἵ δὲ ᾿Επιδάμνιον οὐδὲν. αὐτῶν. ὑπήκουσαν. 

ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ᾿ αὐτοὺς οἵ Κερκυραῖοι ναυσὶ τεσσαράκοντα. 

Ῥγο ῥγομποιηϊηῖθι8 δαΐθια σθαι ϊν8. οὐ ἰδ} 1018 ραν 1018, 

4186 ΤΑ ΟΠ Ἐπ. Π6 ΧῚ18 51 σ1}}15 1 ἰ0018 ΟΪ8. 6. ᾿παάϊοδηι, ἘΠα- 

οὐ 65 πϑαρραὶ 688, 4.86 ΒΟΏΪ51 ΘΟΡΌΪΔαἹ σῖτα Παρεμῖ, 
Ἰίδχαθ δέ, καί, τέ [81 ΤἸηὔον᾿, ὉΠ} δἰϊαπλ ῬΓΟΠΟΙΙΙΠΙ τείανο 

αρίῃϑ8 ἰοοὰβ δγαὶ. ΠΙ, δ8, Οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ τῶν νήσων ου 
μεγάλῃ, καλεῖται δὲ “ιπάρα. ἸΤΥ͂, 55. Τὰ δὲ Κύϑηρα νῆσός 
ἐστιν, ἐπίκειται δὲ τῇ «ακωνικῇ. Π|, 52, ἢ. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, 

αἰτησάμενοι μακρότερα εἰπεῖν, καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν 

᾿Αστύμαχον ---- καὶ Δάκωνα --α καὶ ἐπελϑόντες ἔλεγον τοι- 

ἄδε. (ὉΡΙ, 4{ὶ ροβίγεπια δα οὗ δέ, ποῖ. δὰ ογαΐογθ ρῃτὸ- 

χίπια ποδηϊηαῖοϑβ γαΐεγσθι σα Ῥοσίο, ρ]θομδϑηιὶ ρίαπα ἀ8:- 
γππδηα!, οἵ δ᾽ ἔλεγον καὶ ἔλεγον, ΤΘῦ ἕασουεὶ Τ᾿ Ἡπουγά!ά θη. 

ΤΥ, 21. (καὶ ἔπεισεν: εἴα.) Δα46 Ἰοοπ 11, 4. βιρτα Θδρ. 

ΧΥῚ. ἤη. σομηπηεπιογαίμπι οἱ ΠπκΚ, δα ὙΠ], γ53. Ἐοάσμα 
τοῖο Θχρ] οδη απ. 5] δέ ἀἸοιέαν, ὩΡῚ δοσαγαίϊου 86}- 

γ10 γώρ τεααϊν. ὙΙ4, 1, γγ. (Ἐκείνως δέ εἴο., ὉδῚ οἔ, 
50Π0].} 86, (Οἱ δ᾽ οὐκέτι εἰς.) Ὑ1ΠΠ,. 69. (ἾΕσαν δ᾽ ᾿Α48η- 

ναῖοι εἰς.) ΟἿ. Ηδτμι. δά Ὑ]ρ. Ρ. 8άγ. Αἰᾳας ἰ4}1 86ηϑι δέ 

οἰΐδηι ργὸ Ῥαυίϊοα!α,, 418}15 δϑὲ οὖν, ροβίξιιμι ἀπ Ἰρατὶ Ρο- 
ἰε8ῖ. Ὑ1. Βαπεν. ῬΠ1]10]. Ρ. 1565. 84. τὰ καί δὲ ργδϑοίριιθ 

τε, ὩΡῚ 115 δέ, οὗτος δέ (καὶ πλεύσας εἰο. ΠΙῚ. 25.); ἔτι δέ, 

γάρ δου! ρϑβι886εῖ, 14. 1,..5. (ἐπειδή τε οἷς.) 1, 50, (Κορένϑεοε 
ἘΣ 5 
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"ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ ᾿Αλτίῳ. -- ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ 

οἵ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ “ευκίμμῃ. -- ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλ- 

λήλοις.) ΠΠ, 11. (τό τε ναυτικόν εἴο.», φιυΐπ δἰΐάπι, ργαΐξ-- 
ἔθγοα ψϑΓο.) 

4) Νοϊϊοπαπι αὐραΐδ Ῥτονῖταϑ εἰ ἀδηδίϊταδ, (0, 
Βαυθσ. ῬὮ110]. Ρ. 1099. 8544. εξ Ρ. 295. 54.) 

6 Ῥυδθροβιοπαμι δὲ ἀανοιθιοσιιπὶ αποάδϑηι 81 6 κα 
αἰϊγδοιοηθ δχρ] οαπο ἴδῖῖ δαρτα ἀϊοίαμυ. οαρ. ΧΙΥ͂, 4) 
ἀΐθτα ἀ6. δι Ὀϑἴδη 1ν15 1014. 8) 60). Ηἴο οουβιἀθυϑηλι8 ῥσῖ-- 

ὙπῈΠὶ ῬΓΔΘΡΟΘ ΠΟ 168 τ δααϊϊαιθηϊαμη ααοαάδπι αάνγετ- 
Οἱΐ νίμι δοοϊρίθηΐθδ. 1, γϑ. ᾽Εν ἀδήλῳ κινδυνεύεται, ἐπ οὗ- 
δοῖγο ἐθηέαΐμ, 1. 6. "ὰ ταὶ ΟἸΒΟΌΓΙΒ. 8. ΠΟΥ ἰΠ15 811 ρου 1- 
οὐ! οχιία5, ΠΙ, 64. “22 ἡ φύσις ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀλη- 
ϑές, ἐπι νογάηι ργοδαΐξα δ, 1. 6. ἴα σοιηροτγία δαπὶ, πὲ 

ψ να νοι ηἴϑι δ νθϑίγαθ ταῖϊο ἀρρατγονεῖ. ὙἹ, 54. ᾿Ζγγελοί- 
μεϑα ἐπὶ τὸ πλεῖον, ἐγε λα για γι δ᾽ γ11}, 1. 6. 118. πΠ016- 
ἔν ἀ6 ποῦῖ8.. ταἱ τηδίοτθα ποβίσαθ οορίδθ αϊοδηΐαν δὲ ρὰ- 
ἰθηΐον. ““. Τία ροπυμπίον οἰϊδα δάνεια ᾿ρ88. ,.ἷ., 1άο. 

᾿Ενδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς 

χωρῆσαν, ΠΕΓῚ Ῥοΐεπι, τοῦ οαϑὼδ ἔογίμεξἑ το. ΠυΤιτ68. ἱ 77} -- 

Ρον δ ἐνεπίωμέ, 1. 6. ἴα τξ ΒΕ] ἴθ ΘΟ ἐπ ρου 

βἰπῖν δὰ ΠΟ ρυδδνίθαπΐ, αὐ ΘΟΠ811115 θουπι αν θηΐτβ 
μαυὰ τεϑρομεαὶ, 11, θά, Φέρειν χρὴ τὰ δαιμόνια ἀναγκαίως, 
Τρογέεδέ {6ΓΓΘ οἴϑιι8 {7 ῖ5508. αν γιϊέπιδ γι θα 58 το, 
ἅ. 6. νεϊαὶ πϑοθββαυῖα π60 ἐν!δη δ. ΠῚ, άο. Παρὰ τὸ εἰ- 

κὺς καὶ τούςδε ξυμφόρως δεῖ κολάξεσϑαι. 8010], τοῦ συμφέ- 
ροντος ἕνεκα. ἴ, 4:. Τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως (ἰέα 
τοῦ ἔασι {168 118 τιμία παδεαΐι) ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνενικη- 
κότα. ΟΓ. ΝΙ, δ8. Ῥγαερπαπβ, απὶ νοολίμν,, δεγιδιώδ, ἷ, 

σγ, Μέχρι τοῦδε ὡρίσϑω ὑμῶν ἡ βραδυτής, Πιαρσέεοητιϑ ῬΓο- 

δνεθϑα ἤμοθηυ ἴασπιν παδεαΐ νοϑέγω ἐωναϊίαβ. ϑινα ον Υ͂, 
3. ΑΔ] ἐνιαύσιοι. σπονδαὶ διελέλυντο μέχοι Πυϑίων. ἯὟΠΙ, 48. 

Καὶ ἐκινήϑη πρότερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐν- 
τεῦϑεν ὕστερον (ἐνεχϑὲν κἀνταῦϑα ἐκινήϑη). 1, ι. ᾿Επεμί- 
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γνυντο παρ᾽ ἀλλήλους (φοιτῶντες, οἵ. ἔῃ. ῥυβοόοά. π|0ν1). 1Π, 

4, Στυρακίῳ ἀκοντίου χφησάμενος (καὶ αὐτὸ ἐμβαλὼν) ἐς τὸν 

μόχλον. 11, δι᾽. ᾿Επεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων 

τελευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον (ποιούμενοι). 1{{, ὃ, Οἱ 

χαταφρονοῦντες (ἢ. 6. διὰ καταφρόνησιν πεπουϑότες, αὐ θ6Π6 

τποπεὶ Ηδεῖτα.) χἂν προαισϑέσϑαν καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν 

λαμβάνειν, ἃ γνώμῃ ἔξεστιν. 1, χι. (:Π| ᾿ Ἑλλὰς) προςέχει τὴν 

γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα (δι᾿ εὔνοιαν ἐλπτίζουσα καὶ ἐπνϑυμοῦσα) 

πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. Ὗ, 4ο. Πρότερον οὐ δεχύμενοι τὰς 

““ωκεδαιμονίων σπονδὰς, ἀλλ᾽ ἐν φρονήματι ὄντες (καὶ ἐλπέξζον- 

τεοῦ τῆς Πελοποννήσου ἡγήσεσϑαι. 1|, γθ. “Ὑπόνομον ἐκ τῆς 

πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεκμηράμενοι (8010], διὰ τεχμηρίου τι- 

νὸς ἐρχόμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα). Ν', 25. ᾿Επ᾽ οἴκου διεχρίϑησαν 

(50Π0]. ἐπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴκου διακριϑεῖσαι). ὟΙ, 17. Ταῦτα ἣ 

ἐμὴ νεότης το λόγοις πρέπουσιν ὡμίλησε ( ὁμιλήσασα ἔπραξε). 

ΥΙι, τι. Ὅπερ οἵ ᾿Εγεσταῖοι μάλιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσι (ἔκφο- 

βοῦντες λέγουσι, νἱά. βιργνα οἀρ. ΧΙ. νῦδι18 ἤπ6 11). ᾽ν 111. 

“οϑείσης αἱρέσεως πολέμου πέρι καὶ ἀσφαλείας, μὴ τὰ χείρω 

φιλονεικῆσαν (φιλονεικοῦντας ἐλέσϑαι). 

Βνεν)]!οσαθηιαθ τηϊχίβ αααδράδην ΘΧΘΠΊΡΪ8. ΔΙ ΚΆΡΤᾺ 

[Ἔτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας (μέχοι τοῦ ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν) τοὺς πολ- 

λοὺς ὑπομείναντας. Αἰᾳιθ 51}}}} γηοο βομο 88 ᾿πίθγρυθ- 

ἰδίαν νεῦρα ΙΥ̓, 45. ᾿Επὶ τὴν Σολύγειαν κώμην πειράσειν, 

4π|88 ἰαπηδη ροϊ5 οαπα ποϑίτο δα ἄθη ΕἸθοκοπ δἰπθῃ ν ν- 

50 Οἢ. χη 6 ῃ ΘΟΠΊρΡΔΓΑΡΘ Ρἰαοθὶ. Πηβῖσπδ Ὀγεν]οααθμίίαθ 

ΘΕΡΙΠΒΙΗΝΝ ἰποϑὲ οἰϊαπι ἢ ψΟΓΡῚ5 ΠΠ|,. 11. ᾿ϊαρτυρίῳ ἐχρῶν- 

το, μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄκοντας, εἰ μή τι ἠδίκουν οἷς 

ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν, 46 φυΐθ5 ν]άθ ποῖ. 

ϑεα ρίεηε Ὀγθυ)οααθαϊίαμπι 81 Πσίσασο νε ] Θηλι15, 

ἴοηρδθ ραυΐεβ ογαϊϊομτπι πιο ἐγ ῃββου! θαπάδθ θεβοπί. ψ6- 

ΤΊ Π88 ῬΈΒΕΒΟΝΣ αυεπααθ 1π ϑουτρίονο 'ρΡ80 ἰερεγε οἱ 

δομΐευ 8 ουπα 118 ΒΘΙΒ ΚΙ Ρδγαρναβϑίη, ἴῃ οδοῖθυῖβ ααϊάθπι 

Ἰαπάθ πδαιαηαδᾶμι ἀΐρπαμπι, 568 ἰδηιθη ὙΠυοΥ ἀἰἐϊ8 Ῥτδν!- 

Ἰοφαθηξϊαμα 8ι8 Ιοαυδοϊίαια {Παδιγαηΐοπι, 6 ορβοανιαὶς 
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δοΐθλ, ητιαθ Ῥσδν δι Τηϊουάπι ᾿πποΐϑ εϑὶ., Ἰεοίογεϑ γε- 

χα ἰϊπλα5 δὰ Οδρ. ΧΙΧ. 

ΟΡ. ΧΧΙΠῚ, 6 ΤΒυογάϊαϊ8 ΞΘ ]ϊπιϊξατα δὲ ἱπιποΐα εἰ δθρ6- 

τιϊαῖθ φυδάδιη. ϑι βιβιιδ οτγατο τηδχίτηθ ἴῃ 1Ώ50]61- 

ἰοτῖ8. ψϑεθόστπι οτάϊπὶ5 σοπίθηρ]αἴίομα, 

ΑἸζουτπι, ααοά δα δϑνθγαπι ᾿Ἰβίου οὶ ϑθυ πη οἶ8 σΘΠΤΙ5 
ῬευΠΠΘ. 6. ΘΌΡγα ΟἸΧΙ 18, ογδῦ 8. ΠΤ] 188, πο ἔπ 6168 

ΟΠ 611 Θϑρουἰαίθπ]. ΝΑ ἰδοῦ θυ8, 4α1θτι5 ΓΤ ΉτιοΥ -- 
ἀ1465 βουιθαραὶ, εἴ ΟΥ̓] ΠῸ ἐδ] ΡΟΣ 115 ΘΟ ΘΥΒΙ ΟΠ πὶ Ὑ6- 
ΤΠ ῬΌΒ]ΙΟ Τα Πι., Βα! ΠΟ π εἴ ὈΕΠ]ορατα οἰ Ἱ]ὰγ Θ.η1- 

πϑηΐ 4υϊάθι πη }1] ὙἹΡῚ ἔου 98, δὰ αποῦνῖβ ααἀθηάαπι ρ8-- 
ταῖϊ, δυάμδα. αἰΐα, πονὰ δἰᾳπ6 1Π580}18 δρϑθοίδηιθϑ. ϑ1π|}]} 

ψεῖὸ δδανιΐ οὐ 6]1{88, ΟΠΊΠἾ8 σΘπΘι]8 Παρια οἱ βοοὶθνα 
σοτη μη πη, Ἠ1}1]} Πΐτ15 ἀἸ ρα πὶ αἰατι8 ἀΒρθγαγα ν] δέ αγ, 

οἱ 81 παθο ἰθβῃῖροῦα αἀϊαΐασμα ϑα1ν Οὐ ΤΠΟΡΙθ 5. οἰϊδ 1 

ἀἰοεπαι γαΐϊο οἱ ᾿ρ8ὲ πραδ Πΐ ἀβρθιῖοσ, Οὐδηααδιη ΘΠΪ γα 
αιοάᾳαδ Ὀ6Ι Πα ἰθγσ 0116 δϑὶ, 1π 60 ἰδπιθ, αποα οοπίγα 

Ῥανυθᾶγοβ σογῖϊαν, ααοῖϊοθ ῬΟρΡΏΪαγ65. Ὠοϑίγοβ, [ον Πἰ Ὶ οἱ 
Βί Π6. οΟγΐθδδθ ΘΠ] Δα νου τη115., 46 νἱν αϊα ΘουΠ1, 46 

βαἰαΐθ, αιιαγη ραίρια 8, (6 σίουϊα  4π8πὶ δὲ 8101 δὲ πο} 15 

ἙοΟΠποΠΙαταηΐ, ᾿ἰδϑίδυπγ. θα τὲ Ὀ6|1Ο Οἰν}}} 6 νἱοίοῦιαθ 

αὐϊάθηι δμΐ08 ΨΙΓΟΓᾺΠΙ ρα γ8 8 ἀπηϑη απὶ ΘΧΉΠ]ΔΓΆΓΘ 

Ῥοβδαπῖ, φυοα 46 ἔγαϊγθ8. δὲ ΘΟ ΘῊΡ 1618 ΓΘ ρου 8}, 
εἰ απιπὶ σϑηΐθηῃ ποβίγαμῃ ἀΘὈ]}1Π6πΐ, Ἔχ 1 1 οἱ ρογίθη-- 
ἄαπί. ΤΑΙ αι ἸρΊταν ἰδ ΡΟ ΠῚ 650} 0] 0 61} ν 1465 4 α}6 

ἀεοδαΐ ΒΟΥ ΒΘ Ω41 σοππ8, εἰ σευ (Ἰσεσο Οτϑΐ, ο, 12. ΤΠα- 
οὐἀἸάθηι αἷΐ ᾿ποϊϊαίίογθπι ἔΘΥΥῚ δὲ 46 θ6]}1οἱ5 τορι 8 σΘ ΘΓΕ 
εἰΐατι ααοάεαμηοάο θ6]]]Ἰ σὰ, ΘΒΡΙη σαηγι8. ἐθϑιϊπποηΐα 
νεϊθυ μι (ἰ6 εἰἶτι5 81 Ὀ]1υυιϊαὶθ εἰ ἀϑρθυαΐθ. ῬρΙθαῖι διὰ 

κόμας κϑι ΕΓΒ. γθ. τὸ δεινόν, Ῥ-.777. κάλλος φοβερόν, Ῥ . 
γ95. τὸ τραχὺ τῆς ἁῤμονίας, τὸ στρυφνὸν, καὶ τὸ πικρὸν, καὶ 

τὸ αὐστηρὸν, καὶ τὸ ἐμβρυϑὲς, καὶ τὸ δεινὸν, καὶ τὸ φοβερόν, 
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Ρ. 8ὃ:ι. με) γοληγορίαν, Ἰάδοητια βἐϊδι τραγικώτερον ΔΡΡΕΙ]αΐ 

Εἰτι5 ΒΕΓ ΟΠ 6ΠῚ δὲ ἰρβιιη ἀἰοῖὶ Δ] ϊσαὶ ἐπετραγῳδεῖν (ρ. 885,), 
Αποίον ΠΡνῚ ἀς ΕἸοοαξοπα τὸ μεγαλοπρεπές οἷτι8 πηθπιον δὶ, 

ΘΌΙΠΠ86 ΒΕΠΊΡΕΣ ΟἸ απ θη ϊ, 5: 2} 161 41ο1ὲ, φαθηπδ ἀπ οὶ 
4ῸΪ Ρ6Υ ἄβρεσα ἱποδεάδπε. (Φεύγει τὸ λεῖον καὶ ὁμαλὲς τῆς 
συνϑέσεως, καὶ ἀεὶ μᾶλλόν τι προςκρούοντι ἔοικεν, ὥςπερ οὗ 
τὰς τραχείας ὁδοὺς πορευόμενοι.) ϑεοππάσπῃι Ηδγποσθηθῖα 
(περὶ ᾿Ιδεῶν 110. 11. ὅπ.) ΘρΡΙ 8 πιαχίμηθ τοῦ μεγέϑους, οἵ 
σεμνόν 6556 ψ1]}} ΘΘΓΠΊΟΙΘΙῚ 8111111., δ τ δὲ ἰ8}18 δα ῃΐθηςπ 

115 (ταῖς ἐννοίαις), οαείθριαπι 6 ΓῸ ἀγλευκὴς σχεδὸν διύλου, 

εὐ ᾿ποῖ αν ἴπὶ τὸ τραχύτερον καὶ τὸ σκληρότερον. ΝΔΓΟΘΙ] τι 5 
ἀδηΐσαθ δ... 50. Θὰ πὶ πιοηῃϑὲ οἰ θσί858. 5] 1π|6 ΠΟΘ μα] σθηι18, 

ἀΌΙΡΡ6 φῃοα σοην 1886 8 σΉ 1 1πὶ ἴϑ θ6}11, οἱ δά αἱ 

νερα: Ὧῶν γὰρ αἱ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρεπε 

λόγον ἐοικέναι ταῖς πράξεσιν. ἴπ πᾶ 580] πη1ἰ8ὲ6 αἰ4π6 στα τ 
ἀτϊαἰς (τῷ μεγαλοφυεῖ) ΡΙΠΟ ΔΤ. βΘπγ]αἶτι8. 6888 Τμυογαϊ- 

468 δἰάδπι Μδυοθιπο νἹἀείαν δ. 54. Ααα. δ. δο. Ἔχει δὲ 
χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν. τὸ δὲ τῆς συνϑέσεως τραχύ- 

τητος μεστὸν καὶ ἐμβριϑές. δ. 51. Πικρὸς ἐν ταῖς αὐστηρύτησιν. 
δ. 85. Μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου τῶν ὀνομάτων καὶ δεινότητος 
τῶν ἐνθυμημάτων. 

ἴδ σατο ΠοΟ ἀΙΟΘΠΩΙ σΘ 15 ΤΗΘΕ ἠΙ ἤρον ΠΟ ἰθηη 6 }8 
Ἔ] ορῖβδθ Ὡ64 86 αποα 4110 αἱ ποη ἀἸαἸοεγαῖ, δε αποᾶ δὺ- 
δυχηδηΐο 50 αρ ϊβδίιπτιπι γεγο ἱπάϊοαθαὶ, Δεμπηοηβίγαιο 
ἀμὴν Ῥοββιιι8. Νά τὶ ἰεπιρονα ῬΕΙ] τα Ῥοϊορουπο- 
βίδοιτα Ῥγδθοθάθῃ ἃ ἀδρίηρίε, 8ὶ ΘΧΟΙΡΙ8 ῬΥΓΟΘΕΙΙΠΠῚ., ἴῃ 
4 τηϊη5 πατρὶ απιδπι Δ 4115 παυχαία Ῥευρθθα! οἱ ἀ8- 
τηηδῖὶ, δ] οΐονο δὲ ΒΎΪΠΟΥΘ ΒΘΓΙΩΘῺΘ τὐ ιν (νά ταοάο 

Ι, 89---αι,), οἱ ααϊθειδίαπι 1 ἴῃ Ἰοοῖδ, χπᾶχίμιθ Ὡὶ ταν - 

δῖοι αἰπηρσὶξ, ΥΈΣΘ. 88 ν]8 εδὶ οἱ ἀι]οῖθ, Ιἰδαπς Ηδγπιο- 

5668 1. 1. ἀε]οοἰαίαν πϑγγδίϊομβ 46 ΤΈγεο Ρυοομδ6 Ὑπᾶν]ο 

ἯΠ,. 29.» δὲ 811} δἀπηναμίαν βαδνιαΐθμα εἰ ρευϑρὶ οι  δἔθμι 
ἨΙδ[ου Ια 6 Οὐἱ]οπὶς Ι, χ26, αὶ ν]ά. Τηΐρρ,, 564 μὲ Ἰοοὶ 8816 
Ρ6Ι ᾿ρβίπ8 δι δαχμηθηὶ!, αυοά ΤμυογάϊάοΡ ἰγβοίαντι, παίπ- 
ΤΑῚ ΠΟῚ τ} 6586 ροΐειαπὶ, ἀπᾶθ ἴῃ 115 ἐδθογογ τ 57886 
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ται οὶ ἀἸουμῖ. (β86}0]. δα 1, 126. Τοῦ διηγήμοτος τοῦ 

κατὰ τὸν Κύλωνα τὴν σαφήνειάν τινες ϑαυμάσαντες, εἶπον, ὅτι 

«Ἱέων ἐγέλασεν" ἀνταῦϑα λέγοντες περὶ Θουκυδίδου. Εἴ, Μ4]- 
ἐΚοη. δὰ Ἠδύοαοι, Ῥ. 40γ.) 8εα οἰϊαπηβὶ γὰνΡῸ Ἠ1]ΔΓ]5, 5ἰπ|-- 

ῬΙῈΧχ σϑυῖθ Βθυ10 ὩΡΙΆΠ6 δϑὲ ἴῃ ΠΔΥΥΔΊΙΟΠΘ ΤΟΙΊΙΠΣ ΤΩΪΏΤΙΒ 

τιθηπογ δα π). ΑἸΑ11158 ἀβϑανσιν εἴ 5} ] ΠΟ [ὲ ἴ) δἸδουὶ 
Ῥαρμαγυμ ἀεβουριίοηδ, Μαχίπνθ ἰδύθθα ἴῃ ογαϊ οι 

μᾶθο 510] 188 μευ ϑρίουα, [1 ΘΠ1πὶ, τϊ νϑὺ8 βουίιῖ Ηεγ- 
ΤΊΟΡΘΠ65, μειζόνως, ἐστὶ τοιοῦτος, οἷον Μὰ ἐχαρακτηρίξομδν. 

ἐπεὶ ἔν γε τῇ ἱστορίᾳ, ἧττόν ἔστι σκληρὸς καὶ τραχύς. ἘΠ ΤῈΣ 

416 ΠΏ} : πδι ῬΑ ΤΠ Οὐ [1068 18 Π| ΡῈ 86 Παρσιίαηῦ 51}0]}1- 
Π11} 15 ἸσΘ η6] σοῦ 8, Ῥαυὶι, ταῦ Οἰαν απ Ἰῃγασίπθιῃ ΠΟΛ ΠῚ 

ἰδοῦ ΠΟ Ὀ15 γοργαεϑεηίοαΐ, ποϑατιθ ἔα! [88 δὰ θὰ 

αμι881] ἀθάποδηϊ, ποθ 5 ἸΟα ΘΠ 5ΘΥΠΊΟ ΘΠ] ΟΟΠ- 

ΒΡ ΘΡα πθραβ88 ϑδί, Ομ ἰρίιαν Μαυοθ}]Ἰη8. ᾧ. 56, αἴενε 
Οδ δα, ΟἿΤ Δα ϑε δ ΠΡ ΤῚ8. ἀΡδ  πεν ΤΠ οΥ αἰ 465, 

ἀἸσθη5 Θ85 ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ 1556 ΡΟΧΊΟΙ, Αγομίάαμηο, ἘΒταϑιαθ 

ΔἸ Π56 16 νἱν]5 τη σΏ δ ὨΪ 18. 566] Ὁ515 οἱ ΠΟΡΌΪοα ο]ουῖα οὐ-- 

ταῖς, δα δἰΐδι ἀοοειῖ, οὰν ΘῈ] 185. Θου Πδἰασ ΤΠ] 8 ΧΙ Π16 

π οὐ αἰ οηῖθιι8. Αἰητπδ δἰ Π86 ῬΓῸ ΔΥΡΌΠΊΘΉ ΟἸν  Γβ1- 
[616 να]άδ ἀἠουαμὶ ᾿μΐθν 56, Νάμπι Ρ]αἰαθαηβϑίαγσα οὐδίϊο, 

18 ΒῈΡΡΙΙΟΙΙΙΣ ἃ 86 ἀν ουίοι δία ἀθπῦ, 5] ΠΡ] χ δϑὺ οἱ Ὧδ- 

ἴυΓΆ } 15, αἱ ἀδοεὶ νίτοβ ἴπ ἰα}1 ἀἸδουίπημε οοπβαϊο5. Ουοά 

τοΐπιιβ ἴατι να]οὶ 46 ἼΠΕΡαπόγαπα ογαϊϊοηθ μαΐϊο ορροδίϊα; 
σΠΌΙΡΡΘ ἴὰ 4ἃ χτηδ 15 ΒΟΡ 5108 ἀΡ ΠΡ 5 σασδα πιὰϊα Οσοι]-- 
ἰαηἦα εϑϑοῖ. Ηϊηο Ῥου ο} 15 ογαῖϊο Τὰ π Ὁ} 15, απ ἰαά ε5 

ΑΙΠοπδγαμ ργαθάϊοαϊ , 80] τη18 ς ΝΊοΙαθ, 41 1086 5668-- 
(10 Ὑ15 δηΐηιὶ οὐαὶ, δἀδμουίαϊομθβ δὰ υαλ]1ἴδ5 ᾿ποῦ]ο5. δ᾽ 11- 

Ρ]οίοτ 8; Αἰ μθαϊθηϑίαχη οο]οαυΐαμα οὐχ ΝΜ 6115, ὅπο ἴπ- 

Ἰαδίαᾳ Ῥοϊπ πίον οἱ αἶτα οβιθπάμηΐατ, ἀβρθγαμι οὶ. (ὁπ1- 

Ῥᾶγα Πίοηνϑ. Η,, ρΡ. 920. 5384. οὔτη ᾿ῳΘν 84 }} ΘΧΘΌΓΘΙΙ [Π 

ὙΠαογα, ΙΥ. Ρ. 555. 58ᾳ. Αϑρθυ 88 διαΐθμι πδα 8 δὰ Τη ΔΊΟΥ 
4υδηι ἴῃ ἀθβουιριΙοηθ αἸβοου ἀἸασαχα δὲ βϑαϊἰοητι., 4186 

Ροϑβὲ ἱμπνα! αι ον ουγαθοσατα ρου αν θαναηΐ αν "ἀϑοίαπι ΠῚ, 
ὅ2, ΕἘῪ ποῆμπὸ οἰΐαμι ἷσ δαχαπιαχα γι ϊἴοθπι ἀρποϑοῖβ 7 
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Νάαμ αατὰ ἴῃ θ6110 Ῥεὶοροηηδδίαοο, αυϊὰ τ οὐαὶ ανᾶο- 
σου πα Ηἰϑίουία 18.515 ΠΟΥΤΙΦ.ΠῚ πάγη ἢ8 6 56 1 Ἰ0}68 Ὁ 

ὙΙάϊπατ5 Ἰριΐαγ, Θὰ οὐ 1] 5.01 π1}1}8 οὐ 4806} 81} Τπὰ- 

οὐατάθθ: ΠΏΠΟ ΨΟΓῸ ΘΧΘΙ ΜΠ Π]Όγη., 4118 ἴῃ τ ῦτι8 Ἰη81} 
ἢδεο 5 ΡΠ] πηι} 188 αἰ α ἀϑροτὶία8. ((ἵ, Ηε πιαπη. 46 βευτη. 
ΤΠμο. Ρ. 165.) Ηἴο φῥυιηλαια 1ρ58 οἰϊαζεοέιι8 ΘΟΙΠ 6 Π10-- 

γαηπα 681, 4υδπι οἰεσὶὶ βουιρίου οϑίου. ΘΏΡΘΡΪΟΙ 8 ΘΏΪη. 
ΒΟΓΙρίοσ 5 ΜῈ] ΟἸ1Π68, ψε] 51 Οὐ Ἰἰοοῖπι Ομ 811 Ὁ. οδΆ ἃ 

ὨΟΠΏᾺ]1]08 ἴδ ΑἸΠ06 5οΥρ515886 ρυΐα8, οαδυΐθ θ᾽ σι οἷ 
ΟΡ ται Ἰοηΐοα αἸ]θοῖο 181 ογαπὶ. Ἐπὶ γερο οοπουτϑι νο- 

οΔΙ ατῃ χη 0}}158 εϑὲ δὲ φαδοὶ εχίθηβα δἰ4αε ραίθπβ, ἰθεοαὰθ 

τϑπογιαῖ., ὨΠ]ΔυΙαι δὲ σΑΓΡΌ] αἰ} ἈΡΡΥΙπη6. σΟΠμβθη θη 68. 
Οἵ, Οὐεαζεν. Αὐ Βιβίοσ, σσαθο, ρ. 195. δεα ΠΟΥ Ι465 
ἴῃ τ εἰ 5. 5.1 {ππ||1 Αἰἐσαια ἀἸα]δοΐασα, 4886 νοοδ!ίπαι ΘΠ’ 
ἀνθ οί 6 σΟΠΊΡ 6581 ΒΘΓΊΠΟ5 ΓΟΥΙΠ8Ι1Ὲ Τα ἴον, εἰ ααϑίθητιϑ 
νεί5 Αἰτοα ἀἰαἸθοί8 οδὶ, εὐ θὸ τποάο, αὑο ἴῃ ΤΠθοΥ- 

ἀϊὰθ δαπὶ ἀθργο θη Ἰπ5., Ὁ] σομδίδηϊοι ξύν, ϑαρσῶ, 

σίράσσω εἰ 4|146 ΒΕ ρτἃ ροϑβιΐδθ ουηδ8 Γαρου τι), δ 1] 
Αἰϊφααηίη πηι 85 ρ 6 Υ 8 118 οἱ συα πα τἰ8[18 Παρ οὶ, 

Αςοοαϊὶ ἀεοίπς σοσαβιζονιην οἰδοέίο, ἴὰ πὰ αιδν-- 
Πυδ.1 γλ}α ΠΤ πον 16} αἰποία 6856 σοσπονίγηιι8, πος ἰδ- 

ΠΕ ΨΕΓΏΤΩ Θϑὶ, δ δἰδ νὰ β8 6 ρ6 ΘΠ] ῬΟ811556, ΠῚ Α] 1 

ψΘΡθ 5 αἰαπίαν,, δίαπε νοοαΡ]α, 486. Α}}} βου! ρίοτοϑ (ηϊϑ8ὲ 
41, Ὁ Π1Ὸ ὐαϑϑίαβ, ποβίγαμι ἱμηϊαιϊ δι 1} ΡΙΘγασπη ιδ 

ενταγαηΐ, Π6 Δι γθ8 ἀδ]]οαἰα5 οἴη δγθηΐ νεὶ ΠῚ} 1118 Ρεγ- 

βρίουΐ 6558 ν᾽ ἀθυθηίαν, ἴῃ ΤῸΠῚ βαδη οοην γί ῖ58θ. Εοάδια 
τποάο Τδοῖία 5 ρ᾽ ασῖσηα νοῦθὰ ν6] αἰϊαπ6 ρῥίδηθ ποη ποία 

νοὶ ἰδπιΐαγα Ὁ Δ η 164 1ι1551118 βου] ρίοΥΊι15 ἀϑαγραΐα, μαβροῖ 
ἰπὶ {0015 8115. Οἱ θ8 50] 1 τ. σο5}}}1, ν 6] ΡῈῚ 88 ρᾶ- 
ἰεῖ, ψ61 βιργα ἴα ἀεδοϊανίπτη 6ϑζ. 

[θη ναἰθὲ ἀ βίριαγιέι γεογγιιοῖ γα τέδτό, ὙΛΘΧῚ ΠῚ ὃ 
ΠγΘ ΟΠ ὙΎΠ]8 6, ῬΓΟϑοροροεῖδα εἰ ραυατη ν 6] ορροϑιίου τι 
πΊΘΥ ὈΓΟΥ ΤΙ ΠῚ, (6 απ 18 ΟΠ] 8 σαρΡ. ΧΧ. 5.) Ἔχ ροβίξιμ, 

αὐϊδαβαμπιο ΠῸμ τα] ο πιΐππι5 ἀεἸοοίαίαν Τδοὶϊμ8. ϑοαιὶ- 
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ἀὰν τοσαφιωζογιιγὺ οοἰϊοσαΐξίον τᾷ αὰ, ὩΒῚ θὰ σϑεὶϊα δἱ- 

40 οοπϑδίαηε 5 ἸΘΡῚ 5 σομδεϊςαΐα 68[, δυὲ ργομιοϊαξίο 

ΨΟΟΔθ]ΟΣ απ, αιαίθητι8 ΒΥ ΠΔΡαγαπι ἸΙοησαγαια εὑ Ὀγα- 

νἴαπι, νοοδ!απι δὲ δ βοπ ΠΕ χη 5111] ΓΘΓΠΙ 
ἀρὰ 51 0ΘΘ5810}16 οἱ Ὑ]ΟΙϑδ πα 1π6 Πα, δαὶ νὴ ΡΟΥ ΟΓιθγδς 

δοπἐθηὐϊαγιμηᾳ 6 Ρεγϑρτοιέαϑ Ὑεβρὶοὶ ροίαϑβί. 

6 ῬΥΟΥΙ Τα σαν ΠΟ 16, νοῦ ΟΥ̓ΔΘΘΟΓΙ ΡῬΓΌΠΠ- "Ὁ 

οἷαί δ. ΠῚ ΙΘΏΔΙΡΙ 5|1ητι5, ΠΟῚ 8815 Ποεΐ, [1πααὶ ἰ8-- 

πιθη ΤΠποΥ 118. πη Θ.Ὸ8 ΠΙΟΠ ϑιὰ8. Ὁ. 115. 8464. ὕὉΙ 

ΟΥ̓Δ ΙΟΏ15. ΓΘ .15. 1 {Π1ἢ ΘΕ μὴ ΤΠΘΙΠΌΓΑ, ὨΠΙΊΘΓΟΚ5 

αἰαθθ ρ6 465 βίῃησιϊοβ ρευιγδοίαὶ, δία μεγαλοπρεπές, σε- 
μνόν οἱ εὐγενές νοοαῖ: ἴχπι νεσο Πποο 46 ομιπὶ ραθπδ μυΐπ8 
ΒΟΡΙΡίοΥ 8. οσχϑίίομθ ἀἸοθ μι} 8856 διρηϊῆοαὶ [18 νου 8: 
Τὰ πλεῖστα δέ ἐστι παρὰ Θουκυδίδῃ τοιαῦτα, μᾶλλον ᾿δ᾽ ὀλίγα 
μὴ οὕτως ἔχοντα. ὥςτ᾽ ἐϊκότως ὑψηλὸς εἶναι δοκεῖ καὶ καλλιεπὴς 

καὶ εὐγενὴς ὡς ἐκλέγων τοὺς ῥυϑμούς. Ἑϊοάδπι πιοᾶο δἀποῖον 

1ογῚ ἀ Ἐ]οουϊίοπδ, Σχεδὸν ὅλως, ᾿π4 1, τὸ μεγαλοπρεπὲς 
ἐν πᾶσιν αὐτῷ ποιεῖ ἡ τοῦ δυϑμοῦ μακρότης, καὶ κινδυνεύει τῷ 

ἀνδρὶ τούτῳ παντοδαποῦ ὄντος τοῦ μεγαλοπρεποῦς αὕτη ἡ σύν- 

ϑεσις μόνη ἢ καὶ μάλιστα περιποιεῖν τὸ μέγιστον. ΟἾἸΒα5 ἰὰ- 
(0118 51 415 ζογίθ 81 1116 Δ νΟσαθΠ]ΟΡ τη Θχ]ταγη ΓΘΡΏΡΠΔΥΘ 
τα τοοῖ, ἀδ ποο ἴδ ἀἸοΐαμι οαρ. ἈΧ, 5, ". Ῥίαγχα δχρ]ϊτ 
οπάα 46 6δὸ νϑυβθουῦιμ ΟΡ Ϊπη6, 41 1080 56 811 ΘΟΡΏΤΗ τ6-- 

διιαγν, Ηἴἰο ΤΗπου 1468 πο Σ8ΤῸ ἃ οοηϑαεία οΟ]]οσαἰ θη 
τεσσα!ῦ, οἱ ἰπρθαία αἰψαθ ἱπιρθαϊία αὐϊΐαν. Αἰᾳαθ θοὸ ρο- 

ἀἰδϑιπηι πὶ ϑρθοίϑη! οΥἸἷπᾶ πεπλεγμένης, πολυπλόχου οἷ σκο- 

λας λέξεως, 86 Εἱ πιονοὺ ΠΟΥ 8105. ΑἸ νεγὸ νϑίουθβ 

ται οἱ ἐγ δου Ομ θιι5, ὑπερβατοῖς, Θπὶ σαιᾶογ 81-- 
ποΐδηΐ, [ἃ ΤΉΘοΙ ἴῃ ῬΡΟσΥ Πα 81|.,) Λαοίου ΠΥ περὲ 
ὕψους 56οῖ. ΧΧΊ,, ΜάΡΟΘΕΙ!, δ. 50. 56. ἘΧοιρίαμη Πγρ6Γ- 
θα, αυδπαυδηι 1Θν 55: ΠῚ], 51 θη τ] τὰ, ΘΙοηΥ-“- 
δὰ Ῥγοροῃϊ Ρ. 891. Ἐἰίδη ἤϑθο γἜΡῸ 86. ΠΟ Ἷ5 ΘΟὨ[ΟΥ- 
γ18 110 ΘΟ 8.}10 ἃ ΤΒΌΟΥ 146 1πϑεϊθαΐα,, αὐϊα ΒΘΥΊΩΟ 8ὶ6 1π-- 
ϑοϊθμίίον, δίᾳιαθ πδο 1088 180] θηία ρανίϊμι (αἰ άεπι ὁ 80ι-- 
τίου, ρδΡ ΠῚ νΘΙῸ οἰΐαπι Θα] μον νἱἀθιαχ, (ΟΟμβριοϊταν 
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Δηΐοδι ἱπνουβα ψΈγΡοσασα ΟΟ]]οοαίο ἴθ 6. ΡΟ 55: ΠῚ, 
τορι. 

4) Οδγίξίρτιδ (ὦ ΤΟΊ716., δα ο ρεπεῖθέ, αἰϊς5 νον ἢ 8 

δοίμμηοίι5. 1, 55. Γενήσεταν δὲ ὑμῖν πειϑομένοις καλὴ ἡ ξυν- 

τυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας. ὍΡΙ ποι οβὶ σὰν ὕμε- 

τέρας σομπίϊοία5 σὰ Βάποτο, 400 Εἰ ΠΟογθίαν., αὐ ξυντυχία 
ὨΪπηἷ8. π66 ροβίξιιπι εϑϑδὶ : 566 ᾿πησοηάππι ἡ ξυντ. τῆς ἦμ' 
χρείας. Ὗ, 91. ᾿Επὶ σωτηρίᾳ νῦν τοὺς λόγους ἐροῦμεν τῆς ὑμε- 
τέρας πύλεως, ὈΓῸ ἐπὶ σωτ. τ. ὕ. π. ΝἼ, 57. ΤΠΙροςῆγε τῷ τείχει 
τῶν ᾿Αϑηναίων, καϑόσον πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῦ ξώρα, 1. 6. χα- 

ϑύσον αὐτοῦ εἰο. 1014, 41 δὲ νῆες μετὰ τοῦτο εὐϑὺς ἐξέπλεον 
τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων. ΤμΠαῆι 1, γά,, 81 οοϊοιπι 
βουιρίανα 161 σϑητίηα δὶ, «υτὸν διὰ τοῦτο δὴ μάλιστα ἐτιμή- 
σατε ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων. Α44. Ἠπάδβοπ. δ4 
γΠ]|-ς 64. 

Ρ) “ρροοίεο αὖ 6ο νοοσαδιῖο, ααἱ χιιοαῖ ρεοτγέϊηοέ, 

αἰτία δεραγαΐα. Ἰ, 4γ. ᾿Επὶ τῇ «Δευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτη- 

ρίῳ ὁ πεζὸς ἦν. 1Π, 55. Σάλαιϑον λαβὼν εὐϑὺς ἐν τῇ πόλει 
τὸν “ακεδαιμόνιον κεκρυμμένον. Ὗ, 50. Οἱ δὲ ἐς τὸν ὕστερὸν 
ξύλλογον αὐτοῖς τὸν παρὰ σφίσι προεῖπον ἥκειν. 11, 57. Τὸν 

μὲν πεζὸν ὀλίγῳ πρότερον τὸν ἐκ τῆς πόλεως Γύλιππος προύξα- 

γαγῶν. 

9) Ῥαγεϊοίρίμηνν, δὲ αὐνονθῖο, ργαδροβίξζομα οἵγε 

οαϑιὸ εἰμάδ, δὲ αἰϊί6 αὐἰάαϊέαπηοπεϊς ἀοοιΓαΐζιι5. ἀο[ἰμέξιι, 

ῬΡοδέ ποπιεὰ ὠγέϊοιοῖο ἐμϑέγιφοέμσι ἐγαϊδοέϊονο)η, ραΐίέιτ. 

Ι, τι. Ὃ νῦν περὶ αὐτῶν διὼ τοὺς ποιητὰς λόγος κατεσχηκώς, 

ῬΓῸ κατεσχηκὼς λύγος. Π|, 1Ὁ, ᾽Ες τὴν νῦν πόλιν οὖσαν. ἸΥ͂, 

χά. Τοῖς μετὰ τῶν ᾿Αϑηναίων Τορωναίοις καταπεφευγόσι κή- 

θυγμα ἐποιήσατο. Α(ά. ΠΙ, .5δά. 86. Υ, 54. ΥἹΙ, 520. 50. 8], 

(ϑοόρβιοοὶ. Ἐ]θοῖν. θοά. ᾽Ορέστης τοῦ τὸ κλεινὸν “Ἑλλάδος ᾿άγα- 

μέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείροντός ποτε.) 

Ἐτίαμη νοοαρ]α ρα. ἀπᾶθ ραγίοΙρι δϑηβαπι α6Η.- 
απ, ἰγαϊϊοϊαπίσ, ὙΠ, γο. ᾿Επκράτουν τῶν τεταγμένων 

νεῶν πρὸς αὐτῷ. ΤΥ, το7γ. Τὴν προὔχουσαν ἄκραν ἀπὸ τοῦ τεί- 
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χους λαβών. ΥἼΙ, 62. Πρὸς τὸν μέλλοντα ὄχλον τῶν νεῶν ἔσε- 

σϑαι. (ΗΕ ογοαϊδη. 1, 6. Εἰς τὸ εἰωϑὸς πεδίον αὐτοὺς ὑποδέ- 

τεσϑαι.) τΝ 

Ῥαγιοϊρέσπι δἰ 8115 τ] 0118 ἰγδιτοιέασ, 1, 9. Πλή- 

ϑει χρημάτων, ἃ ΕἸ ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐ ἔχων ἐς ἀνθρώπους ἀ ἙτῦΣ 

ῥους. Ἐοάδιπ τῆο ὁ ἔχων οοἰϊοοαίαμ 1, 1. ὝΠΙ, 8. 55. ἃ]. 

4) ,,͵1π πα ἘΝ εἰϊδτιωποἐϊοηθδιίδαιιε εἰ οοπιραγα- 

ἐϊογιέδιις ϑγπογδὴν απιαΐ δογίρίου ποϑέθσ. 1, 58. Καλὸν 

ἦν, τοῖςδε μὲν, εἶξαν ---- ἡμῖν. δὲ αἰσχρὸν, βιάσασϑαι κ. τ. λ. 

Οὐυμι ἱποὶρίας καλὸν ἦν τοῖςδε μέν, 564 πὶ ἀθθοθαὶ ἡμῖν δέ 

γερϑιίο καλὸν ἦν, αιιοά εἰ δα μέν εἰ δὰ δέ ρονῃπεξ 6ο, 
αεμι οδἰϊπθὶ, ροβία. Ναπο βυρρεγιὶ, ἡμῖν δὲ αἰσχρόν" 
ἜΡροῸ δηΐθ ἀθρεθαΐ, τοῖς μὲν καλὸν ἦν. Π, 45. ἥσσω -- 
ἔχουσα τὴν παρασκευὴν, ἢ οἰκείαν, ἢ ἄλλων ξυμμαχίαν. Ουυχμα 
Ῥγδθιτταὶ παρασκευήν, ἀρρᾶγαΐμῃη, ϑιθίθοία εἰν βοὴ 6 
εἰμ, ἢ οἰκείαν, 564] ἀερεθαΐῖ, αιοέ αἰίτεηγε δεὰ δοοΐαίθην, 

ἀρραγαΐιτα 801}: Ναπο, αααγῃ ρ͵δηθ δἰ δι γα, 

ἢ --- ξυμμαχίαν, ταγθαία τ 1π16}}15 6 Ργὸ ἢ οἰκείαν παρασκευήν, 

ἢ ἄλλων ξυμμαχίαν.“ ΒΑυΕΚ. (ΡΆ1]Ο]. Ρ. 387. 54.) ἴῃ ρο- 

βἰθυίοσα ἰάθη ἰοοο ργϑθβίαί οαπὶ οοα οῖθι5 ξυμμαχία 50}1-- 

Βεγθ, (δεΐδεσασαῃ δά αδ ποὶ. δα ὟἜἹ, 39. ἤη. 

6) Ὁμοῖ ἢ ἐψμοηεϊδοίπμηη γον Ραγέϊοιιζαγγι τε. .Π], 
δ6. Τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίῳ, 6 ρῥΓα6-- 

86γιεὶ εὐ εκ ἔϊιγι νοδέγα ἕώϊι ἡΠογιίγη οαϊο. Τιηι νεϑέγα 

μεϊίξαξε; 8641 αἰΐογιγυ ἀθὈοαῇ πὰ }|{88: αἱ βεαυϊία," 17-- 

ἴοτιογυ οὐϊο:; γα ϑροβιξαμ ΕΡΡῸ τὲ, δ15 οὐ ηδ πάη, τῷ 
τε αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν.“ ΒΑΘῈᾺ 1. 1. ΤΥ, ι΄. Οἱ λοιποὶ χω- 

φήσαντες δρόμῳ ἐπί τε τοὺς φεύγοντας τῶν ΜηΕωκεδόνων, οἷς ἐν- 
τύχοιεν, ἔκτεινον, καὶ τὴν ἐςβολὴν ---- φϑάσαντ ἐς μλ χῳῥόῤῥ τ νη 

Ῥτο φυΐϊθι8 81 βου ρίιμι δβϑϑϑΐ ἐπί τε τοὺς φεύγοντας χωρή- 
σαντες, Ὀίδηδ δβϑϑθπΐ ΟΠ ΏΪα 5 ΠΟ ΟΟγίθ τὲ (δὶ ροβὶ χω- 

ρήσαντες ρῬοϑίϊαπι οορῖία. (Βαπον. ποῖ. δὰ ἢ. 1.) Υ, 52. 4η- 
λίους κατήγαγον πάλιν ἐς Δῆλον, ἐνθυμούμενον τἄς τε ἐν ταῖς 

μάχαις ξυμφορὰς καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ϑεοῦ χρήσαντος. Ὗ, 44: 
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Οἱ ᾿Αργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τὲ ἀγγελίας καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν εἴα. 

δὶς τε μυρεγθαίομ ἔβδοϊξ δἰΐδιι Ἱ, 6, (Ἐγεσταίων τε εἴο.) 

96. (τούς τε ἀγροὺς εἴο.) 96. (1πἰ1.} ὙΠ, 4. εἰ 86ερίμ8. 
Τϊοπὶ οὔτε. ΤΥ, 86. Οὔκουν ἀξιῶ οὔτ᾽ αὐτὸς ὑποπτεύεσϑαι --- 

οὔτε τιμωρὸς ἀδύνατος νομισϑῆναι. 
ἢ Φείαην αἴας ραγέϊομϊαε οἐ αὐνογδῖα ἀγροτγϑαΐοπ 

“αοίιωιε, αἰ καί, 1, 44. ᾿Ακούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης 

καὶ δὶς ἐκκλησίας. ΟἹ. Ν, χττ6. Νοίϊοπε φέέαηι Ϊ, 5γ. Κερκυ- 

ραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον ποιη- 

σαμένων, ἀλλ᾿ ὡς καὶ (ργτο ἀλλὰ καὶ ὡς) ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ 

αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται. (ΡΙπα. ΟἸνπρΡ. 1, δ᾽. 4έ- 
γοντι δ᾽ ἐν καὶ ϑαλάσσᾳ.) 1, ι2, Ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀπόδασμος 
ἐν τῇ γῇ ταύτῃ πρότερον, Ὁ] ἰᾶπιδη ΠΟ 8815 οαγία βογὶρία- 
τὰ νεγθοσαπι. Νῦν. 1, 6. Ετι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν 
οἷς νῦν καὶ μάλιστα τοῖς ̓ Δσιανοῖς, ῬΓῸ ἔτι δὲ καὶ νῦν ἐν εἴο. 

᾿ΑΔεί. 1, 1᾽8. ᾿Απὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον τὰ 
μὲν σπενδύμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες, εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πο- 
λέμια, ἊΡῚ ἀεί Ῥγοχίπιθ ἀπὶθ τὰ μέν ΤΟἸ]οοα ματα ογδῖ. 
Ἔπειτα. , Τῆς ἔπειτα προοόδου, δὲ ἣν ἰσχύομεν, στερήσεσϑε, 

ῬΙῸ ἔπειτα στερήσ. τῆς προς., ἔχει ροβέεγιγ, ργτναθτιίε ν6-- 

εἰϊσαϊ, Ναὺν ἡ ἔπειτα πρόςοδος Θ586εῖ ξαϊανιιη ψϑοίρα], 
αυοά ποη οαρταν! Θϑϑθηΐ, στερησύμεϑα " 4ΟΠΊΟΔΟ ΘΓΡΟ ΡΕΥ͂ 
1184 ἀἴοὶ ροβοιμὶ ἰσχύειν, ρΡ0]] Εν Ὲ ορὶθα8 99 ΒΑσυεβ. ῬΆ1|0]. 
ῬΡ- 284. Μόνον. 1, 19. Οἱ “απεδαιμόνιον οὐχ ὑποτελεῖς 

ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ΄ ὀλιγαρχίαν δὲ σφί- 
σιν αὐτοῖς μόνον ὅπως πολιτεύσωσι ϑεραπεύοντες, ὉΡὶ1 μόνον 
Ῥεγεϊπεὶ δα ϑεραπεύοντες, ᾿τἰ ἀοοεπὲ εα, 4186 τιοχ ἐδ 
ΑἸ η Θηϑι 5 ἢ18 Ορροπαμπίμν. Πολύ. ἴ, 35. Πολὺ δὲ 
ἐν πλείονι αἰτίᾳ Ῥτο ἐν δὲ πολὺ πλείονι αἰτίᾳ. ΟΕ, ΥἹ, 86. 
(Ροβίγθαυαμα αἱ πάνυ 6 Ρ]αίοπε δὲ Χεπορμοηΐθ ποίαμὶ. 

γ1α. δα ΟΥγορ.1, 6, 39. εἰ Ηεϊπάογξ, δὰ ΗΙρρ. πιαὶ. δ. 5. 
εἰ αα Ῥδβάοῃ. δ. 156.) ἽΟτι οἰ ὡς. 1, 65. ξυναγαγόντι 
τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον. ΠΙ, 46. ἽΟτι ἐν βρα- 
χυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. (Χοεπορῃ. Ογτορ. 1, 6, 56. 

Ταῦτα πειρώμεϑα᾽ ὡς ἐν ἐχυρωτότῳ ποιεῖσϑαι.) ἴπ 19 οἰΐαμα 
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ΡῬΓασροσδίίίο ἰναϊθοῖα ἐπ Ἰσανὶ ροϊθϑὲ, αὐ Ψ, 57. Σπένδεσϑαι 

καὶ πρὸς “Τακεδαιμονίους - καὶ εἴ τινα πρὸς ἄλλον δέοι, 6:1, 

5. ἀντίπαλον ἐς ἕν ὄνομα, 8ὶ πᾶάθο γοσθα οαχη Εἰ δίαίῃϊο 1ησ 

ἰογργείανβ, 14. ποῖ... ἰ 

6) Ηπς τοῖίδυ δἰΐδιπ οοηϊποίΐομθβ ὃέ, τε, γάρ, μέν 
ἐογίϊο, φιαγίο δἔ ααΐθο φιῤίιίο ἴοοο οοἰϊοοαέαβ, 568 ἰδὲ 
501 π|, ὉΔῚ ργαβοθάθηίτα νοραθι]α ἀγοιβ8ῖπιθ οομδογθηΐ, οἱ 
ὯΠῸ δχοθρίο γ6] δυο] 15, ν 6] ργϑθροϑιίίο, ν8] ποραπαὶ 
Ρασγίϊουϊαθ δαηΐ. 1, 6. ἐν τοῖς πρῶτοι δέ. Π|, οά. τῷ πεζῷ δέ. 
(Βεμε :ριϊα οοὐὰ, 1, γο. τῇ γνώμῃ δέ, αυδηηθδπι διαιἴπι. 
ΒΘ] ΌΘΕΙ οαρὶΐα τῇ δὲ γνώμῃ αχϑίδὶ.) Π|, 1ἰ. ἐν τῷ αὐτῷ δέ. 

(ϑῖο δχαοῖ ἰδεῖ τῇ αὐτῇ δέ Τ, 20.) 1ΠΘ, 2:1. διὰ δέκα δέ, 
ΙΝ, 92. οοὐά, τοῦ πλείονος δέ. ΙΝ, 114. ἐν ταύταις δέ. ΤΙ, 

ά, οὐκ ἐςακουόντων δέ. ---- 1Π|, 6ά. τὴν τελευταίαν τε. ΠΙ, 81. 

ἐς τὸ “Ηραῖόν τε. ΝἼΙ, δά. ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερά τὲ, 581 ἴὰ ΗΪ5 νϑῖ- 
5 ρεπυίπδ νυϊσαία βουρίαγα. --- ΠῚ, 868, οὐκ ἐχϑροὺς γάρ. 
- ΠΠ, 22. ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μέν. ἸΨ, τιά. οἵ Τεγεάται μέν. 

--- Τιουρθ Πλϑῖον πᾶσ ἴπ γα ροδίδιιπι ᾿Ισαηὐϊᾶ. ΑΘ50}}, 

Ῥεχβ, 719. Πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν ταλας. 

ΟἿ. 1θὲ ν. 7239. Αραμ. 664. ᾽Εν νυκτὶ δυςκύμαντα δ᾽ ὠρώρει 

κακά. 44, Ἐππιθη. 4ὅ1:,. Θορἢ. Απξ, τά]. εα. ΕΤΕ, ταΐη. εἰ 
ϑομαθῖ, Μεϊδιῖ, οὐἵτῖ, Ὁ. τ6. ϑεὰ [Α]18 ἴπ ῥῬγοβα βευπιοπθ 
ἔευνι ἡδαᾳαθαμί. Νά νεῦρα ὟἼΠ, “9. (Ηπ.) Καὶ ξυμφορὰ 
τῇ πόλει πάσῃ οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδύκητός τε, 4πο- 
ταϊη π6 βουρίαγα αὐἰάδηι ΟἸΠ 10 5. απ 1 8 {1011} 15 οι οἷ, 
ἀπ85 Δαν! πηΐ ἐδ ουδ γόνον μὴ 14. ποί.), οἱ φῃοά οἱ πὶ 

11, 4. Ἰερεραίων δρῶντες αὐτοὺς δὲ οἱ Πλαταιῆς ἀπειλημμένους, 

6 0115. ΘΟ ΓΟ Χ 15. ᾿ Ἂν 

ἢ}: Τπρυΐμη18 ππθπιοσαία αἰσηδθ περαπαΐξ ραγέϊοιζας. 
Ι, σι. Καὶ οἴεσϑε τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ 

πλεῖστον ἀρκεῖν, οἱ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ 

δὲ γνώμῃ, ἣν ἀδικῶνται,, δῆλον ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες" ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τῷ μὴ λυπεῖν τε ἄλλους, καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσϑαι, 

τὸ ἴσον νέμετε. Ὀδὶ ογναίϊο 8ῖς. ἀθβθεραὶ ρυοοθάθιυ, ἀλλ᾽ οἱ 
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ἂν ---τ᾿ νέμωσι. Οὐδπὶ αασμι ναυϊανοσὶς δὲ δα 1ρ5805 [,806.- 

ἀδεπιοηΐοβ ἰγαηδιμ! θυ ῦ βουρίου, ἔβοίϊαχα, αὖ οὐ ἀπίθ οἴ- 

εΎϑε οΟἸ]οοαπάπμι ἔμ1856 σἱἀθαίαν, Ὑ, 40. Οἱ δὲ “ακεδαιμό. 
νιον ὑπελάμβανον οὐ χρεὼν εἶναι αὐτοὺς ἐπαγγεῖλαι ἔτι ἐς Δακε- 
δαίμονα, εἰ ἀδικεῖν γε ἤδη ἐνόμιζον αὐτοὺς, ἀλλ᾿ οὐχ ὡς νομί- 

ἕξοντας τοῦτο δρᾶσαι" 1ὰ εδὶ, ἀλλ᾽ ὡς οὐ νομίζοντας τοῦτο δοῦᾶ- 

σαι, 8ειἶ φμοε τοι, ογεαἰϊαἸ8δ8ειέ (Ε]ε1), ᾿ρ805 (ΠΦαοράδειπο- 

Ὠ103) Ἰδτὴ 1η]τι8ὲ6 6 ρ 886, Ποο θο58 (Ε)]]605) ἔδοῖβϑβθ (πᾶ |χ|586 

ξοβά θυ). ἴία ουαπαβοῖῦ ουβουν δ, 46 4] 101 4 

ΒΚενι8, γα]. 6 ̓πυβιἰαίαμα ααοά ὟΙ, 18. Ἰερίμι5 Οὐ 
μόνον --- ἐπιόντα --- ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ μὴ ὅπως ἔπεισι, προ- 

καταλαμβάνει, ὉΌΙ μὴ ὅπως ργο ὅπως μή ἀϊοῖαπι. (Νοπ ταϊ- 

τῖ18. ΤΠ]ΓΘ μή φο]]οοαίατη ΑΘΒΟΠΥ}. Αραιι. 485. Εἰ δ᾽ ἐτητύ- 
μως, τίς οἶδεν; ἤτοι θεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος, ὕγο ἤτοι μὴ ϑεῖόν 

ἐστι ψύϑος, 4188 ἰάγιθη οοὐϊοθπι βου ρίαγα ἃ ΘΟ Ζῖο παὰ-- 
ἰαΐα 681.) ὟἹ, 68. Οτι οὐκ ἐν πατρίδι (ἔσται ὁ ἀγὼν, ἐξ ἧς 

κρατεῖν δεῖ, ἢ μὴ δαδίως ἀποχωρεῖν, πολὲ ἐπ ραΐγία οογέα- 
Ἴγιθγι δγίέ, χω ἀπέ ροξϊιμείιεγν δἱὲ ατιξ οτγν ἜΡΤεσέο; ἐπεῖς 
αϊδοοαθηάιϊαν. [6 οἂρ. ΧΧΙ, ᾿, (1 ΤΙμι6}}1δ6 ἐν οὐ πα- 
τρίδι, Τὰ ἰδυγα 7107 Ῥαίγῖα, 1. 6. ἰῖθπα, δχ 488 χε]. -- 
Ι, 1άι, Πολεμεῖν μὴ πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασχευὴν ἀδύνατοι, 

ῬΓΟ πρὸς ἄντιπ. μὴ ὃμ.““ ΒΑῦυΕκ. ΟἿ, οι. Οὐ γὰρ οἷόν τ 
εἶναι, μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὅμοιόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ 
κοινὸν βουλεύεσϑαι. 1Π], 5γ. Εἰ περὶ ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὰ 
εἰκότα. Π]|, 6γ. Ὃς χρὴ τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, 
τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἔς προςη- 
κόντων ἁμαρτάνουσιν. 

ΓᾺ 

1) Ὅτι α νογῦο, δα {ιο Ρεπάεέ, ανιοτιγγι. 1, τάλ. 
Νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μιγαφέας μὲν 
ὅτι ἐάσομεν οἴθ., ΡῖῸ Νὺῦν δὲ ἀποπέμψωμεν τούτους ἀποκρι- 
νάμενοι ὕτι εἰς. Ὅβι ἩΈΕΡΠΗΠΌΝ Ιαπαἱ ἰοῦ 11, 12. Τῦ- 
σόνδε εἰπὼν ἐπορεύετο, ὅτι ἣδε ἡ ἡμέρα --- ὥρξει. ΠΏ] Ιο 
εἰΐαπι ψεῦρὰ Ὑ1Π, 86, ᾿Δποκρινάμενος αὐτοῖς. ἀπέπεμπεν; 
χὰ 

θτι Εἴς. 
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ἢ “νεϊοιΐωδ ἐγαϊθοίμδ. ἵ, 45. Τὸ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοί- 

ους ἐχυρωτέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας διὼ κιν- 

δύνων τὸ πλέον ἔχειν, ΡΥῸ ἢ τὸ τῷ --- διὰ κινδ, πλέον ἔχειν, 

ΟὈΪῸ5 Ρτχοπαποίβιϊο Ἰηρτγαία Γυϊδϑεῖ. 864 ἀ6 νογθ!β 1, 9. 

«Δέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα, Πελοποννησίων μνήμῃ παρὰ τῶν 

πρότερον δεδεγμένοι, 486 ῬΕΓ ΔΥΙΪ0Ὰ}1 ἐναϊθοίίομαπι ᾿πίον-- 

Ῥτοιαίαν βομο]δϑία, να. ποῖ. ὴὼ 

τὴ) Μιίχέα φιαράαπι, ἐπ ψιΐδιιδ ογο ρίαπθ ἐμγῦα- 
ἐμ οεἰ. 11, 85. Ὅπως μὴ ξυμβοηϑῶσιν οἱ ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω 

᾿ἀκαρνᾶνες ἱ. 6. ὅπως μὴ ἄνω ξυμβοηϑ. οἵ ἀπὸ ϑαλάσσης ᾿Ακ. 

δῇ. ς. 80. ΠῚ, 24. Νομίξοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑπο- 

τοπῆσαι τραπέσϑαι (ἥπ. αὐτ. ὕποτ. σφ. ταύτ. τραπ.) 1Π, 59. 

᾿Ἐξήτησαν μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖραι. 

1, 9ο. ᾿Εξελϑόντων οἱ Μεσσήνιοι τῶν τε ᾿ϑηναίων καὶ τῶν 

ξυμμάχων προςεχώρησαν καὶ αὐτοί. ΠΙ, τοῦ. ᾿Αποστάντες αὖ- 

τοῖς ἀπὸ Συρακοσίων ξυνεπολέμουν. ΤΥ͂, 154. ᾿Απεπείρωσε τοῦ 

αὐτοῦ χειμῶνος καὶ ὁ Βρασίδας τελευτῶντος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη 

Ποτιδαίας. Ο, 55. ᾿ΕΒδόκει τὴν ᾿Επίδαυρον τῷ τε ᾿Δλκιβιάδῃ 

καὶ τοῖς ᾿Δργείοις προςλαβεῖν. Ἱ, 6, Τὴν γενόμένην ἐπὶ .1ἅ- 

ητος καὶ τοῦ προτέρου πολέμου “Δεοντίνων οἵ ᾿Εγεσταῖοι ξυμ- 

μοχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐδέοντο. Ὗ, 47. 

Σπονδὰς ἐποιήσαντο ἑκατὸν ᾿Αϑηναῖοι ἔτη καὶ ᾿Αργεῖοι. ὟἹ, 

82. Οὺς ξυγγενεῖς φασὶν ὄντας ἡμᾶς Συρακύσιοι δεδουλώσϑαι. 

ΘΕᾺ ΤΥ, 119. νυϊσαΐαιπι βουρίαγαμη Ταῦτα ξυνέϑεντο “΄ἀπε- 

δαιμόνιοι καὶ ὡμολόγησαν καὶ οὗ ξύμμαχοι ᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς 

ξυμμόχοις 6 ΠἰὈΓΙ5 ΟΘΟΥΓΟΧΙΠ.08. 

Τῃ σϑυθοσιπι οοἸοοαίϊΐοπο ἀθηϊψαα ποῖ ρΥδθίθγεαῃ- 

ἄδλε ραγερέϊε8ε8. ἨΪ8 88θρ6 αἰΐϊαν ὙΒαογ 465 (νἹα, ἢ], 

6ι. ΤΥ, 92. ΥἹ, 21. 41.), ϑυμπίαι!θ. 86 586 086 ρϑυξϊπα ἰοπ- 

Εἴονεβ (φαοᾶ ἴδιπθα δὶ εϑὶ, Ῥγοίδϑδεοβ ΡυἸμια βθμίθηίδ 

ποππΠ ΠΏ δι ἰθγθῦβο ποάϑμι πλοῦ σοροίϊ{ι, αἱ 1, ιὃ, 

᾿Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε ᾿Αϑηναίων τύραννοι καὶ οἵ ἐκ τῆς ἄλλης “Ελλά- 

δὸς ---- κατελύϑησαν ------ μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν 

οἷο.) Ραχίλμν ἰα165, 48 χδβοὶ 5815 η15. ΘῈ ἀἰϑιηραθη 88 

4Π- 
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ἀπ 01}1π|8. σοσποβοδυθηΐ ποθ 588. εραὶ ( 1, 145, Χρὴ --- 

πολλῷ πλείοσι μὴ διαμάχεσϑαι. κρατήσαντές τε γὰρ αὖϑις οὐκ 
ἐλάσσοσι μαχούμεϑα, καὶ ἣν σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, 

ὅϑεν. ἰσχύομεν, προςφαπόλλυται. οὐ γὼρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν 
ἡμῶν ὄντων ἐπὶ αὐτοὺς στρατεύειν. τήν τε ὀλόφυρσιν. μὴ οἰκιῶν 

καὶ γῆς ποὶϊεῖσϑαι 6ἷ0.) 856 ππαχί 6 πιθιογα δ 
ἃ) δὲ" ραγεμειοϑὲδ γονὴ διὸ ἴοοο Ἰεσέξεγ. ΜΙ υγ. Ψῃ.- 

φισαμένων, πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων καὶ ᾿Ηλείων καὶ Με- 
γαρέων τῶν ἄλλων, ὥςτε καταλύεσϑαι (τούτοις δὲ οὐκ ἤρκεσε τὸ 
πρασσόμενα) ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν. θ᾽ ρατγεπιπεςὶς ροβὲ 

“Μεγαρέων οο]]οσαηᾳ εγαΐ, ὙΙ, τοί. ““ρπασϑεὶς ὑπ᾽ ἀνέμου 

κατὼ τὸν Τεριναῖον κόλπον, ὃς ἐκπνεῖ ταύτῃ μέγας πατὰ Βορέαν 
ἑστηκὼς, ἀποφέρεται ἐς τὸ πέλαγος. 80|10]. οὐχ ὃ κόλπος, αλλ 

ὁ ἄνεμος. ΥΠΙ, 48. «Πολλὰς ἐλπίδας εἶχον, αὐτοί τε αὐτοῖς, 

οἵ δυνατοὶ τῶν πολιτῶν, τὰ πράγματα, οἵπερ καὶ ταλαιπωροῦν.- 

ται μάλιστα, ἐς ἑαυτοὺς περιποιήσειν, καὶ τῶν πολεμίων ἐπι- 
κρατήσειν. Οὗ τα Χοπορῃ. Ογγορ. 1, 2, ἢ. 

Τδοθπλα8 διιξθπι ἴο πο ἰββίπια πὶ Π ροάοἱ! Ἰοσπθηαὶ 
ταοάαιη, ϑδοση πα 46 βθηϊθα 18 ἢ Θδτι58 1 Δἰ15. τοῦ-- 

ἀδηΐεηι μαϊς ΡῈ γάρ Ῥγαθχητι. ψι4. Μδι ἢ. αν. Θι. Ῥ. 

906. Ουοά «ᾳαϊάδηι 886ρ6 ἴδοϊῃ εἰϊαπὰ Τ μ πον 1468. ὙΠ. 1, 
δινινθά,.. 58,1 ὅγ.. Π|,. σου Τ θα. 

β) δὲ αὐπιίκία παῦδεέ, φμαθ οχέγα δαηι ἐγαπὲ Ῥο- 

γιογία. Ἦσιο γεΐθυυὶ ροβϑαμὶ Ἰοοὶ 1, 115. οἱ ὙΠΠ, 50. οἱ. 

Χ. 1ηἰϊ.- ἐταοίαι., Ααά. ὙΠ ᾿ 48, Καὶ ἦν γάρ τι καὶ ἐν ταῖς 

Συρακούσαις βουλόμενον τοῖς ᾿Αϑηναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦναι, 

ἐπεκηρυκεύετο ὡς αὐτόν, ῬγῸ καί τι καὶ --- βουλύμενον ΠΕΕΕῪ ΤῊΝ 

δοῦναν (ἦν γὼρ ἐνταῦϑα) ἐπεκηρυκ. Τδηϊηα δοάειῃ τποίο 

δΧρ ἰοαμ 8 1 ΠΣ νιι8. φεύγειν Ὗ, 73. 4ἀΘ πὸ ἴδτὴ πιο- 
πϊζα 1]. 

γ) δὲ ροδέ ραγεπέϊαεδίη ογαΐξίο ραπίο αἰΐα γαΐϊονιε 

οογιεϊημαΐι ἀψια οοερέω 68ὲ, ἸΤΥ͂, γὅ. Οἱ γὰρ Μεγαρῆς, 

ὡς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐτάξαντο μὲν παρὰ τὰ μακρὼ τείχη ἐξολϑόντες, 

ἡσύχαζον δὲ καὶ αὐτοὶ μὴ ἐπιόντων', λογιζόμενοι καὶ οἵ ἐκοίνων 

στρατηγοὶ, μὴ ἀντίπαλον εἶναι σφίσι τὸν κίνδυνον --- -- χρύ- 

1 λμογά, 1. 5. 1} 
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γον δὲ ἐπισχόντες καὶ ὡς οὐδὲν ἀφ᾽ ἑκατέρων ἐπεχειρεῖτο, ἀπῆλ- 

ϑον πρότερον. οἵ ᾿Ἡϑηναῖοι ἐς τὴν Νίσαιαν --τ " οὕτω δὴ τῷ «μὲν 

Βρασίδᾳ αὐτῷ καὶ τοῖς «ἀπὸ τῶν ϑϑον ἄρχουσιν οἱ τῶν φευ- 

γόντων φίλοι Μεγαρῆς εἴς, ΜΙΝ οἷ τα ρηγμἠμιμὸ “ουδδοροῖ 

οαπὰ Οἰ ΕΠ, 18. “Ὁ “τῷ 

ὃ) δὲ δολερίου ἀνολερμονφου μεθ ζω Ρίαπϑ ὡ ἄμι εἰ 

αποοοὐμέϊοη,. αεἰπυϊέεέ αὐἰάοπδ ρατίϊομίαϑ δέ εἰ καί, Κ΄], 

152, Περιτειχιζομένης δὲ τῆς “Σκιώνης, Περδίκκας, τοῖς 'τῶν 

᾿“ϑηναίων στρατηγοῖς ἐπικηρυκευσάμενος, ὁμολογίαν ποιεῖταν 

σιρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους, διὰ τὴν, τοῦ Βρασίδου ἔχϑραν περὶ τῆς 

ἐκ τῆς “Αύγκου ἀναχωρήσεως ) εὐθὺς τότε ἀρξάμενος. σε ρμοψειῦ. 

καὶ ἐτύγχανε γὰρ τότε ᾿Ισχαγόρας᾽ ὁ “Δακεδαιμόνιος σέδατιὰν μέλ- 

λῶν πεζῇ πορεύσειν ὡς Βρασίδαν. ὁ δὲ Περδίκκας; ἃ ν κε- 

λεύοντος τοῦ Νικίου, ἐπειδὴ ξυνεβεβήκει, ἔνδηλόν τι ποιεῖν τοῖς 

᾿Αϑηναίοις βεβαιότητος πέρι, ἅμα δ᾽ αὐτὸς οὐκέτι. βουλύμενος 
Πελοποννησίους ἐξ τὴν αὑτοῦ ἀφικνεῖσθαι, παρασκευάσας τοὺς 

ἐν Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος ἀεὶ τοῖς πρώτοις, διεκώλυσε τὸ 
στράτευμα καὶ τὴν παρασκευὴν, ὥςτε μηδὲ πειρᾶσϑαι Θεσσαλῶν. 
Τὴ Π18 νεῦρα χαὶ ἐτύγχανε γὰρ --- ὡς Βρασίδαν οχίτα ῬᾶνΘΠ- 
{πθοῖη βρεοίδια, 51 86 8} }} δονοδῶν καντιτηον ἩΘΧΊΏΙ 536- 

ἰδ ϊαγτιηι τπ8}6 ἱπιου γα πιραῃΐ, ΠΟΟῸΘ Ἰἀομθαη Ἔχ Ισβεϊο-- 

π 61 δε ἰ πππξ : 511 ΠΙ5 11 Ῥϑνεϊοα]!α πὶ καὶ γάρ, παρ Ώ Δι 

οἰϊδηβιοηθα παρεπὶ 60, ᾳιοά γάρ ἃ καί 411 νθ06 ᾿μἰ6.- 

Ῥοϑίϊα βεραγαίμ μη εἰ. ποι Ημαδβομτι8 διτιδέγα ἜΧΟΙ 88. 

βἰμθεὶ Ἰαἀαίο ΑΥϑιορ δ ηῖθ Ἰσοο ᾿Αλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
Νὰ 4ποα ἴῃ ἀλλὰ γάρ ἔΡΕαΠ ἢ ἐἸ55᾽ ) πὶ 6ϑί, αἴσαθ 14ο- 
πδδῖη Παρ οὶ γαϊϊοπθι 6 πδίαγα θη θη] για, 4α1 115 Π86 

Ραγιϊοι]αθ ργαεῆραμπέιιν, τεροϊθηάδμ; ἰὰ ἴπ καὶ γάρ, υϑὶ 

ἰδ 8 νοοθ8 8. οἰ ϑὅ]ηγ6 Θομπδουθηΐ, αἰᾳαθ δἼογιηυ δ᾽ ση  Π σδηΐ; 

ΠΠΠΠ ΤΠ 51}}1 Ρ ΘΓ 1181 ΠΗ πογαϊάθ8. (ΝΟΙΪ δηῖμι σοπίνᾶ 

πῸ5. ΔΡΗ δῦ ψΟΥ}}18 καὶ ἐλασσούμενοι γάρ ἵἴ, 77:7 8] καί 
1011 ΟΠ γάρ ΘΟηΙ Πρ Πμ π δὲ. 866. δ αἰ. κοΐ γον 
αν: δ φεῖδι. [0015 ΔΙ ΠΟΥ] ΒΟΡΡΓΟΥ απ, 1 4.185 καὶ -- 
γάρ παηῦ ---ο φοφψιθ αἰδοῖα.) Οοιϑὶ ρανιϊοαία δέ ἴῃ ὃ δὲ 

Περδίκκας αθεβθθῖ, ὩΘΏ10.: (τυ βου] ρου 8. ποβίνὶ Ιοψαθῃ αὶ 



πι ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΘΙΟΙ5. δ80) 

Ὡδθτη Ρουβρεοίαπι μαρονεῖ, ἀμ ανεῖ, απ σου} ]5 ἐτύγχανε 

γὰρ --α Βρασίδαν ἴῃ ῬαυΘΩ  Π 651} τϑ δ 15 ΟῚ ΠΏ σΘῊ (ἃ 6686: 

Βᾶθο καὶ ὁ Περδίκκας διεκώλυσε τὸ στράτευμα. [ἴὰ δι ἶο 

Ἰοσι5 5: π1}}18 εβϑεῖ οἷ, 41 ΓΥ, ὅσ. Ἰθριίατ χαὶ πρῶτον μὲν οἵ 
περὶ τὸν Δημοσϑένην Πλαταιὴς τε καὶ περίπολοι ἐςέδραμον, οὗ 

νῦν τὸ τροπαῖον ἔστι, καὶ εὐθὺς ἐντὸς τῶν πυλῶν (ἤσϑοντο γὰρ 
οἱ ἐγγύτατα Πελοποννήσιοι) μαχόμενον τοὺς προςβοηϑοῦντας οἵ 

Πλατανῆς ἐκράτησαν. ἴδια Δα αἶα ᾳφαϊάεπι ρανριοαϊα δέ Πδηο 
γαϊϊοποιι ἰαμείαοίατε νιἀδὕπν: 868 νἹὐδθίαν ἰδίαι; ΠΟῊ 

γνοῦα βαρνεγι. Βδῖι δπῖτα οοπβοϊὶ ἰοου5 1], τοτ. ᾿Ημέμας 

μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δ᾽ ἕκτῃ ἐτάσσοντο ἀμφότερον ὡς ἐς μα- 
χην. καὶ --ο μεῖξον γὰρ ἐγένετο, καὶ περιέσχε τὸ τῶν Πέελοτου- 

νησίων στρατύπεδον᾽ ὁ δὲ Ζημοσϑένης, δείσας; μὴ χυκλωϑῆ, 

λοχίζει εἰ, δὶ δέ φασπι ἴῃ οριπηῖ8 σΟα!οΙθιι5. ἀθϑῖξ, ἃ 

Βαδιοτο ἀεϊείατα εϑὲ, βεὰ πα], τὖ (Ὁ 4}1} ἰοοὶ ἀοοθηὶ, ἴῃ 

ἀαογαπι αἰΐερο ρυβοίεν. δέ εἰΐατι καί ροδὲ ραγθιιμθϑίῃ Δ0- 

πἀπᾶαὶ. ὙΠΙ, 29. ᾿Ερμοκράτους δὲ ἀντειπόντος, τοῦ Συρατο- 
σίου στρατηγοῦ --- (ὃ γὰρ Θηραμένης, οὐ ναύαρχος ὧν, ἀλλ᾽ 

᾿Αστυόχῳ παραδοῦναι τὰς ναῦς ξυμπλέων, μαλακὸς ἦν περὶ τοῦ 

μισϑοῦ). ---- ὅμως δὲ εἰς. ὙΠῚ, γ9. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ταῖς ἐκ 
Σάμου ναυσὶ δυοῖν καὶ ὀγδοήκοντα, οἱ ἔτυχον ἐν Γλαύκῃ τῆς 
Μυκάλης δρμοῦσαι --- διέχει δὲ ὀλίγον ταύτῃ ἡ Σάμος τῆς ἠπεί- 
ον ἥρὸς τὴν ἸΠυκάλην᾽ ---- χαὶ ὡς εἶδον τὰς τῶν Π[ελοποννη- 

σίων ναῦς ἐπιπλεούσας, ὑπεχώρησαν ἐς τὴν Σάμον, οὐ νομίσαν- 

τες τῷ πλήϑει διακινδυνεῦσαι περὶ τοῦ παντὸς ἱκανοὶ εἶναι. καὶ 
ἅμα --- προήσϑοντο γὰρ αὐτοὺς ἐκ τῆς Μιλήτου ναυμαχησείον- 

τος" --- προςεδέχοντο δὲ καὶ τὸν Στρομβιχίδην εἴς. Θεπίαιιθ 

Ι, γα. Τῶν δὲ ᾿Αϑηναίων --: ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν 

τῇ “Πακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ἤσϑοντο τῶν λό- 

γων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς “ακεδαιμονίους εἶναι. 

ΤΌ] 5ὶ καί ἀδεββαεῖ, βἰγποίανα ρίδηθ βαάθηι δϑ8εῖ, αἱ ἴῃ ἰο- 
οἷς «ἀρ. Χ. ἰπΐι, ἐγδοίαι5, Ααἀά, Μαδι. αν. ρ. δοθ.  [ὰ 

4αῖθιι5 ραυ θη  ἢ68605 βῖσηδ ὩΓΡΙΠΠ δ άα8, δὰ οπλϊτι 5. π6-- 

1ὰ5, Παια ἴδο! 6 φαϊάθιη αἰ κουὶθ, πθάὰθ πλαϊίατ τϑἔον : 

αυοάδὶ ἰάθη οοριαβὶ βου ρίονοιη ΠΟ 501 ΟἸ] τ πὶ 6856, 
ι 2 



δοῦ Πι. ΚΒ ΕΠΟΟΥΤΊΟΝΕ, ΤΗΟΥΘΙΡΙ5. 

πο ποι [δοογαὶ 18, οὰἱ οἰμβηιοαϊ βίσπα τιϑίἰϑία θββθηΐ, 
νϑοϊϊα8. νι ἀθηΐαν οὐ ἰθηάα., δὶ ἔογίθ ρϑυϑρι σα αἰθπι 
δἀϊιναπάδπι οὐ 8 Ππ6ο]σ 6, ν ὶ αηΐπ5 ν δ] ἀμ τ158. 

Ηδεο ἴδπι 88 Πείαπὶ ἀὁ νεὐογιιηι οο]]οσαἰϊοπθ.. 4α δῖα 
“σαι βοσίγθπιο Ἰοσο σοηϑ᾽ ἀθυ ἃν ΟΡ ῚΠ1118., ἰοἱ! (6 ΤἬπογα!-- 

18 86 ΔΟὨ] αἰδρα!αιίοπι ἴδιαι ἢ η15 πη ροηθηά5. Εἰδ ν 6 ΓῸ 
ΠΟ ΠΙ6]118 ΡΟΙΘΥΊΠ1118 ΔΌΒΟΪν ΓΕ, αυδπι 5], αὐ ἀπὸ ο0η- 
δρεοῖα οὐμμ]α σΟμ ΘΙ ΡΙ ΘΠ», ατιαθ ὈΓΙ5 ἀἰοία δαπὶ, δὐς- 

46 νευδτι ΘΡΤΘΡῚΙ ΒΟΓΙΡ ΟΡ ]8 ̓ ππα σ᾽ 6. Δ η0. Ὠοδῖγο 111-- 

ῬΥΪπηδπια8., Ποο οἰπ8 δα] πη8 ἃ ΥΥ̓γ᾿ΘΠ Δ ῖο (ἘΠ]]. μ]- 

βίουν. Ῥγαθίαϊ. Ρ. 11.) δουρί ΡΥΘΘΟΟΏΙ ΠῚ: : 

»ϑϑσαμ 5 οϑὲ (ροβὶ Ηογοδοίαπι) ᾿ΓΠασν 1465, οἱ 1ρ86 
Ῥαϊπηδγ 55. 864 ἀἴνοιβα γαίίοηθ, Νϑη δὲ δυρατμηδε- 
ἔπι μαρεῖ Ὀγονίὰβ, τὰϑ Οὐ θοο πὶ, τηϑχπα θ6}11 

Ῥϑὶορομπθβὶῖ : πΠ60 Οπηηα παγγαΐ, ατ|46 νἱ 1 οἱ δααϊ-- 
νἱῖ: 564. δὰ ἔδυ, 486 τπθιπογϑίι ἀΐσηαν δὲ, δχρίο- 
ταῖ5 ἰθϑι 5 Βα ποι 5486 ταϊϊομῖθι8, νϑγὰ ἱπα]σανι: 

ΤΑΤῸ ΤΕΡΥΘαΙ6Π5 ἃ ΡγοΟροβίίο, πθο. Ἀπ δ ΠῚ Ὠἶδὶ ἴρ50 

Ῥοβίυϊαπίθ Ῥγοροϑιῖο: οἱάδμ γον αι! βίπἀθηβ ἴπ 

ογαϊϊομθ. οαπι γῈ}Ρ015, 4186 5᾽πσηΐα ἔδγα ἰοϊϊ ει Πα -- 

Ρεοπὶ βεπίθμὶαϑ, ἔπ} ΘΟΠΙρΡΟϑιοπ6, 418 δ5θι θη 188 

γαδρὶθ ΟΟΙμρΥ πα πΐπν ααπν ΘΧΡ]Ιοαμΐαν, δαθὶπά 6 

τη Ρὶ5. Οὔϑοιγαηΐαι, 4π8πὶ 1] πϑἰσαηΐαν. 8566 ἴπ πδοὸ 
οοϑγοίίοηδ εἰ γον ίαιθ τ] 0116 αδὲ αἰοῖα 4.8} 51. 

86 ῃ 51 018 ΤΠ ΒΡ] ΠΟΙ18 οὐ ΘΒ] 118: απιδιαι σΓαν 8 5θη θη-- 
8: Ζαδην οουἐὰ5 νἱγίαϊαπι Ψ ΠΟΥ πα 6 δδϑιϊηγαΐου: 
4υδην 8016 8. δὲ. νευ8 Θχρ]οδῖου. οαασδα τη}, δνθη- 

απ, Ὀυααδηΐϊίαθ ἴλη ον 1} 15. ἐπ πὶ Ὀ6]]1ο8 6: 4 πδα 
1ἰδ πὶ βᾶσᾶχ ΘΟ 5] ΠΟΥ εὖ ᾿α πο. ἢ ΔῊ] 8 Ϊηῖ 
γδοδδϑαιηι ᾿πάαραΐου : φαδηι ἀδηίχιιθ οἴποαχ σουπηι 

σοϑίδυ πη πδυναΐου, ἴῃ. 4188 πηθα α5 ᾿θ ρθη 8. 8. 1115 
Ργορίαβ οἵ ἈΡΠΟΥ ΠῚ 8 ΓΘρΡῚ 11] δα], δὲ οαθάεδς 
φογ απ πα 418 ΡΥΘΕΒΘΉ8. ΘΘΡΉ ΘΓ νἀ οΐασ, οἱ νυ 5 46- 
ἴπο6 08 οομημιο οἰ 1ι8 ἃσιαίαν οἵ νουϑαῖατ, 

{4.9 



. ἘΣ 

ἈΠ ΕΑΝ ΠΝ Τ᾿ . 

Ι. ΟΡΑΒΟΛΔΕ ΨΙΤΑΒΕ ΤΗΠΟΥΘΙΌΙ15. 
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ΜΑΡΚΕΜΛΜΑΙΝΟΥ͂ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥσΊΖΟΥ ΒΙΟΥ͂ 

ΚΑΤ ΤῊΣ ἹΔΦΕΑ͂Σ ΑΥ̓ΤΟΘΟῪ 

ἀπὸ τῆς ὅλης ξυγγραφῆς παρεκβολή. 

(Νοῖαθ βαθίθοίαθ δὶ ἀποῖβ σαταπέ, βδαπέ Πιάβομ, ὉΡῚ ὑποῖ5 Ἰποῖτιδδ8 

βῃπέ, Βϑοκιῖ, πἰδὶ δ] αυἱά νϑὶ α οοά. Ῥαὶ. ὁποίβέιτι δϑὲ, 46 ΡΤῸ 

πορῖβ θοπδυοΐθ οοπίμ!ε Υ, ἢ. Οὐ}, Ἐτοπιπιθὶ, γε] ᾿ϊέθγαπι Ὁ, ἀ- 

ἀἸίαπι μάθει.) ᾿ δὼ 

“ἤν “4Δημοσϑένους μύστας γεγενημένους ϑείων ἐλύγων τὲ καὶ 

ἀγώνων: συμβουλευτικῶν τε καὶ δικανικῶν. νοημάτων μεστοὺς 

γενομένους, Ξαὶ ἱκανῶς ἐμφοφηϑέντας. ὥρα λοιπὸν καὶ τῶν 

Θουκυδίδου τελετῶν ἐντὸς “ χαταστῆναι- πολὺς γὰρ 4 νὴ τέ- 

χναις, καὶ κάλλεν λόγων, καὶ ἀκριβείᾳ πραγμάτων, καὶ στρα- 

[α Ὧς 7αγοε]]ΐγιο, ἴρϑο νἱάθ βιργα εαρ. 11. 1μπ, Τα] 

οὖ Οτεαϊδεγίπι μαπσ τΠ5δϑυδοποιν οροτίς Ἰοπερίου!β ἔπ]550 ἔγαρτη 81" 

ἔστι, 400 νἹάθεις σοτηρ]οχτβ [1586 νἱτα5. ρυδθϑίθπ.οστιτη σαογαπαδτα 

ΟΥϑῖου εὲ Ηἰβίουϊοοσιιπι. Ῥγίιιβ “δαπὶ ἐπ ἐπσαπὶ ῬγΟΐαΗν ΒΔ 6486 

ἹΠπμογ ἀϊαὶς θα ϊλοπὶ ργαθπιϑίς “ζάμα : Ἰαιϊμτταῖθ ἀοπανις 15 ααρις σα- 

σἀμδοπιιδ: δὲ ροϑίθα τοοορπονῖξ, ρἱυσιπιῖδααθ 1π Ιοο15. 1] δέγανε «Δφπιῖί. 

Ῥογΐιιδι ᾿ 

[ς Καταστῆσαι 5οτὶρίυγιι5. εγαΐ κἴ... αἃ Εατνὶρ. Πὶρροΐ. ῃ. 

165. Αἱ εγενημένους ̓ βαβθίοοι ᾿πβη τ νὰ8. 6556. Ὠοίαοὶ. ΡΙ͂ .. 

[4 αϊρο ἀνήρ. αδαιῦ. ὁ ἀνήρ Ἰεροπάμστα οοιίϊοξεραξ, 8εαιίπι 

Ῥτοὸ στραξηγίᾳ ὁ ϑιίάαε Νίκ, 1ππιὸ, οἱ “Ῥαὶ. οοά: δαἰρυΐϊπιυδ. στρα- 

τηγίαιφ. Ῥ.ἢ Ν᾿ τ τῷ ΓΝ 

"» 



᾿} 

οΥ 

ὃ ἃ.- 

δ18 ΜΑΠΟΞΤΙΝΙ 

᾿ « κι " Π “- ρ ᾿ 3 τἡγίαις, “᾽ καὶ συμβουλοῖς, καὶ πανηγυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. ἀναγ- 

καϊον δὲ πρῶτον εἰπεῖν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ γένος καὶ : τὸν 

βίον. πρὸ γὰρ τῶν λόγων ταῦτα ἐξεταστέον τοῖς φρονοῦσι; κα- 
- " 

λῶς. Θουκυδίδης τοίνυν ὃ συγγραφεὺς ἕξ ᾿ΝΟλόρου μὲν προ- 
» Ἁ ᾿ ᾿] ΄ 2 2 δα ’ - 

ἤλθϑε πατρὺς, τὴν ἐπωνυμίων ἔχοντος ἀπὸ ᾿Ολόρου τοῦ Θρα- 
- ΄ Α λ δ χγ’: , δ᾽ αὶ Η - ᾽ 

χῶν βασιλέως, καὶ μητρὸς γησιπύλης" ἀπόγονος δὲ τῶν εὖ- - 
᾿ς “-“ » 

δοκιμωτάτων στρατηγῶν, λέγω δὴ τῶν πεοὺ Μιλτιάδην καὶ 
: 5Ν, Ὃ ΕΡ ᾿ ͵ 
Κίμωνα. φκείωτο ἢ γὰρ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει πρὸς Μιλτιάδην 

,ὔ -“ ν ᾿ 

τὸν στρατηγόν" τῷ δὲ Μιλτιάδῃ, πρὸς ἷ Αἰακὸν τὸν Διός. 

οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος ὁ συγγραφεὺς ἄνωθεν. χαὶ τούτοις 
} 4 (ὃ 5 ] ἈΠΟ Ϊ΄ “- »,᾿ »Ἢ » » 

4ίδυμος μαρτυρεῖ, “Φεῤεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν 

φάσκων οὕτω λέγειν" ,, ἢ Φιλαίας δὲ ὁ Αἴαντος οἰκεῖ ἐν 

δ Καὶ συμβουλευτικαῖς ταλ!]οπι οὔτα Οαδαμῦ. [Ατ νἱᾶ, δυΐάαε νἱϊ. 

τα α, ΦΊ ἡ ᾿ 

Υ Ατεσαϊαπι ὁπι. Ῥδ]. ᾿ 
5. ᾿Ολόρον 5οπιρεν οοἄ. ΓΔ]. “᾿ 
ἃ Τάρ. Τὰ Ῥαϊ, γα]ρο δέ. 

ἔξ 1α ἀρ ΝΆβεψο Ἡετοάοίως 1. 6. ο. ὅ56. Λαὶ Πωϊρογδίμπε ἴῃ Ὕ ατΥ, 

Τ,θοῖ. ἢ νε ον 9 9: Ρ: 26. 

Κκ ἩΠΟΟΕΝΝ ἘΠῚ 2 αὐγαὶ πιο ΠΙάγπιμδ 15 ΕΝ 41 ΠᾺΠῚ Ὠϊοίδίου 8. οἱ 

ὙΤντασανίτοσι ἐξιηρουθις νἰχῖ!, δὲ Χαλκέντερος δρρει]δίασ ἃὉ «“πι-- 

γΐατιο Παγοοϊϊηο αἰϊίδηθα, δα Πύάγπιμβ οοβποπιθηΐῖο Οἱαμαὶ 4 

(τοδῖθ δια) ἀθ Ζ μον ἀἱαϊς τὰ ἀπαϊορία οτελβνααιθρ εἰς, Νιάς 7;ο.- 

δ΄ώπε ἀ6 Ηϊἰβίουϊοῖβ συ. 1, 1. ο. 24. ὶ 

ὦ Ῥμογθογᾶας ἄυο, [ϑγχίιιβ δὲ Πιϑυῖμβ βῖνθ ΑἸΒεπιθμ518,7 δὰξ ρ]α»- 

το Τπσγαμέ, ᾿ ΝΏΠ.5. ἀπθίέο αὐἱπ Ῥἠέγεογασθδ, ουἷαθ ἔγαρτηθπέιμ οἷ-- 

ἴα Παγοο ϊίγεμδ., Ἰάετα δἱς ἀὸ 118. οαΐα8. ταθηπῖε δέγαο Ἰἰδ: 4... εξ 

αυδτα ἀὐπιοάμπι, Δηξ αὶ 6558 οβίθμαις Πίογ 5. Ἡαϊίοατγπ. 1. κι. Ἀπεᾳ. 

ἈΒῚ παῖε: ἄνδρα" τῶν ἀρχαίων συγγραφέων Φερεκύδην τῶν ᾿ά4ϑη- 
ναίων γενεαλόγων οὐδενὸς δεύτερον. Ὑιάθ ϑαϊπιαδίμπι ἃ 80] παπι, 
Ῥ- 800. ὕοσδίαπι ἀθ Ἡϊβέουοῖβ Οὐ. 1, 4. ος 4. εἱ Μεπαρίωπε πὶ Ὠ]1ο-- 

ϑεμθηι Τιαὀγέϊαπι , Ρ. 68. [Ὑ}1{. οπιπίπο ϑιίυγχισι ἴῃ ῬΗΘΥΘΟΥ 8. ἔτα- 

ϑιαθη 15), σεγδθ 1780. δἀπῖς ρ. 89. 55.} 

πα ΑἸ15 οοὲ Φιλαῖος. (δέορλαπιβ ἴπ τῆαγρ.: ἘΔ, 2. ς΄: ποῦμε 
Δρυὰ ΤΖζοέξοπι Φίλιος ργοὸ Φιλαῖος Ἰϑρίξαγ, οχίραο αιυὶ ταθηᾶο, 

5εα ἰδπιθη αιοά ᾿ἰδίγιδοοίμπε αἰϊοβααθ ποππι]]ο5. δουβαμθ ἀθοθρὶῖ, αἱ 

ΡἈΙμπ αυρηαπι Πίνοτβαπι α Ῥ Δ] αθοὺ ἱπίογ Αἰδοὶβ ΠΡΟΤΟΒ φῬΟΠΘΥΘΙΞ, 



μ“ 

ΥΙΤᾺ ΤΗΟΟΥΙΘΙ5. ὅι 

" {ταῖς} ᾿άϑήναις, ἐκ τούτου δὲ γίνεται "5 Δάϊκλος᾽ τοῦδε, 

᾿Επίδυκος, τοῦδς, ᾿Δκέστωρ᾽ τοῦδε, ᾿4γήνωρ᾽ τοῦδε, "Ολιος" 

τοῦδε, «Δύχης᾽ τοῦδε, Τύφων᾽" τοῦδε, “άϊος" τοῦδε, “. ᾽4γα- 

μήστωρ᾽ τοῦδε, Τίσανδρος, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος ἐν ᾿Αϑήναις Ἔ 

ν τοῦδε, Μιλτιάδης". τοῦδε, ᾿Ιπποκλείδης, “ ἐφ᾽ οὐ ἄρχοντος 

Παναϑήναια ἐτέϑη. Ἔ " τοῦδε, Μιλτιάδης, ὃς ἡ ὦκισε Χεῤῥόνη- 

σον.“ μαρτυρεῖ τούτοις καὶ ᾿Ελλάνικος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ ἃ ᾿ 

᾿Δσώπιδι, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἴποι τις, τί αὐτῷ πρὸς Θουκυδίδην; 

ἩΠς τὰπι 1115 ὩΠαποῖ Ἱππίου Ψεΐοτες, ἴππι δὲ Ῥαμδαπίαθ ἴῃ Αἰοῖβ, 

ποὰ Αἰδοῖβ, βεὰ Ἐπγυϑβοῖβ ΠΙὰ8), Αἴδοὶβ Ἰθροβ αϊοιατ. «“Πογοαοέι5 

ἴάπθη ΠΒ. 6. ο. 835. Αἰαςῖὶ5. δἰαπι ἔδοϊξ, [οἵ. 655. 1α Ηεγοά, ρΡ. 455.} 

Ῥιωέαγεῖο ἴθ ϑοίοπε οἱ ῬΒΠΪδθς δὲ Εμγυϑᾶοαβ Αἰδοὶβ ΠΠ1: αϊσαμπίυγτ, 

πὶ Αὐῆς, οἷν. Ῥα]., 6δχ πὸ ρᾶι]ο δηίβ οὕτω ρζο οὕτως; θὲ δῖα- 

εἶπι γίνεται Ῥτο γίγνεται. Ιάεπι Τόφων. 

ὁ Ἑογϑαη “ϊπλος. Οαδαμῦ. 

οο Ὧδε βοο, πὲ ὅδ τϑ]ιφθ1]5. Ὠ1}1] τποηιογαθῖ]6 Ῥτοαϊεαῦ., πῖ81 αποὴ 

Βυπο (ουτα ἐπ᾿ ρυιναΐα ξουξιη ὙἸΧΟΥΙΠΈ σδθίθγι) ΑἸΠμ6πὶ5 Ατομοπία ἔμπ1559 

αἴτανς, Πιωῤσοδπιδ. Ὑι46 Π͵ομτδίωπι 46 Αγόβοπε. ΑἸῃ. 1. 1. ο. 1. 

ΡΕΙ οὐπι Οαδαιϑοπο ἀϊοθπάϊπι, 4υδαάαπι Βὶο ἀεβιθγασὶ, [πὸ ἀο-- 

δδπΐ δείαπε πιᾶποα νόθα ἐφ οὐ ἄρχοντος,] γεὶ οἰπὶ Πἰμέροτοϑίο Ἰεσθη-- 

ἅϊπι τοῦδε ᾿Ιπποκλείδης, τοῦδε ΜΠιλτιάδης οἴ... Ναπι Ἡετγοαοίις 11-- 

ὕγο βεχίο ροπὶξ Η:ρροοϊάεπι Τ Ἰδαπασι ἈΠ απ Ἰπίαυ ῬΥΟΟΟΚ 5 ατιὶ δίογο- 

πεῖπ Αρατὶβίαβ σᾶπβα νψθποταπί, 146 Ηἰμέρογδέμπε, Ὁ. 80. 

4 Ιάεπι ἐδδιαίην “ποηγπεβ., ουΐα8 πθπιῖπ] ἤσυγοῖμα 46 Ασοβοηῖν, 

Αἴῇν 1. 1. 6. 11. ϑεᾷ πἴοσηια οαρίθηη5 46 ΟΥΠΙΠΙΟΟ 6115 ἔθει σογξα- 

τὰΐη8., αποᾶ ἕὰμο ᾿πδεϊξαῖππι. Ἐμδοδίμς Οἤτομ. 1. τοπὶ Ἔχροηϊ, δα 

ἴπ ἀὐπαπα ΠΙ. Οἰντηρίααιβ ατιτ. τεξοσί, Ψιὰθ δὲ Ἄζοιγδίμπη ἀ6 Ηξεῃς 

Ατα. Ὁ. 82. εἰ Βμίρονοίὴ αν. Τιθοῖ, Ρῳ ὅ1. (Αἀ4, δοαϊήρογαπε δὰ Ἐπ π-- 

380. πα. ΜΟΟΘΟΘΟΠ11.) 

τ Ἐπίαπι ἢἰς ἀοϑιπέ ᾳφυδοᾶδθη. ΝΟ δπὶπι ΗΠΡΡΟΟΪΙ 65, αι ῥγοχί-- 

τὴβ ριδθοεϑβϑὶς, ἢΠ]α 4185 Ἠμΐτ5 ΒΘΟΌΠΑΙ ραΐον ἔα, 8684 Οὐρβε]υβ, δὰ- 

οἴογε Ηεσγοάοίο, 1. 0. ο. 50, ἩΙΡΡΟΟΙΙΑΙ δὐυΐοθπι ατδπαπι Π]15 που, 

ποπ ᾿πυεπῖο. 

{ ́ Θικισε ἰϑρὶι Οαεαμῶοπιδ, (εἰ δίερλαπηι5.) [Βεοορίπιμβ μοο ῬγῸ 

τις. ᾧκησε. 8. 8. ΝΠ 5468 νοοαίαν Χεῤῥονήσου οἰκιστής. Ῥ.1 
ἐ ὕτ ἄυο Ῥλεγθογάαε, ἴϊὰ εἱ Ἠεϊαπίοὶ ἄπο ἕαθγαπε : ππιι ΝΠ γ-- 

Ἰθπβθιβ, δπηῖὶδ ἀυοάεοίπα Πογοαοίο σταπαΐϊου, δἰΐοῦ δαΐαπι Ν11651118, 

ουΐὰ5 δεὶαβ πῸπ ϑαιϊ5 οορτίία 65. Ηοϊϊαπῖδὶ ουϊυδάατπα πιθπιϊοποπὶ ξὰ- 



τι ἢ ΐ 

διά ΜΑΒΟΓΤΠΙΝΙ 

5 ἔστι γὰρ “οὕτως τούτῳ συγγενής. “ Θρᾷκες καὶ Δόλοπες 

ἐπολέμουν πρὸς ᾿Δψινϑίους, ὄντας γείτονας" ταλαιπωρούΐμενοι 
δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ τί κακὸν οὐ πάσχοντες, ἐκ τοῦ μεῖον ἔχειν 
ἀεὶ τῶν πολεμίων, ὅ᾽ καταφεύγουσιν ἐπὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ χρηστή- 

ρια, εἰδότες ὅτι μόνος 7 ὁ ϑεὸς ὅ ἐξ ἀμηχάνων εὐοίσκει πό- 

ρους, υ" Θεῶν γὰρ ἰσχὺς. παὶ κατ᾽ «Αἰσχύλον, ὑπερτέρα᾽ πολ-. 

εἷε Τἠμογα. 1. τς [ς8Ρ. 97.1 εὐπάεπιαιθ. σϑροσε ἱπίου Ατξίοοϑ Ἠϊϑέο-- 

ΓΙΟΟΒ: (ΟἹ ἰουδαμ Ιἄθιπ 818 σαπὶ 60, Οὐαἶπι5 ΑΒΟΡῚ85 οἰξαϊον ἃ ἥαγοοίζπο. 

Ψιάθ Κοφοίωηι ἀ6 ἩΠβιοΥΙοῖα Οὐ. 1. 1, ὃ. 1. δὲ 1. 4. ο. 5. [πὰ ρυὶπλ18 

ϑίωγζ. ἴῃ ΕΘ ]]απΐοὶ ἔᾶρηιηι. Τιροῖαθ 1787. δα εῖ8. Ρ. 80. 5.} ᾿ 

τε Οὕτως τούτῳ. Τία Ῥα]. γυΐκο οὗτος τούτου. 

Ψ Ἡδοτγούοέμδ, Βαυὺῖς ἰδίουϊαπι γϑίοσε, βε4 1, ὃ ατοῦἝἶἧἕἔγιι 

ὉΠῸ5 δυοίοτοβ. 6658 δϑουξιπι ἀρραγοδῖ, Οὐΐη εἰ Θρῶκες δὲ Ζόλογκοι 

εχ Πεγϑάοιο Ὑθϑου ΒΟ 4} τα] οτα : 4αππὶ σόλογκοι ((οϑὲα ϑέθρλαηο) 

ἔϑνος Θρῴπης, 4Ὄλοπες ἔϑνος Θεσσαλών. [α64. 6856]. «ἃ Ηετοά, 

Ῥ. 452. 4ιϊ ἄοοοε σόλογκοι τοΡοπθπάαπι 6556. [Ι͂ἄειπ οοπῆτγιπαξ 8680]. 

Ϊηρᾷ. ἴῃ Ατ᾽βει. ἂρ. Ναίοκοη. 1θ16.1 Ὺ 

« Ἐς Δελφοὺς ἔπεμψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ πολέμου χφησο- 
μένους. Ἡδογοάοΐ. 1. Ὁ. ἃ. ὅ4. ᾿ ᾿ 

γ᾽ Αὐτὸ, 46. ΡΩ]. 

5 Δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κὐξ ἀμηχάνων πόρον. «σδοϊνίως τὰ Ῥτο- 
χηθίπεο νἱποῖο, ν, 50. Οαγηῖδα ἢοο ἰρϑαπι οἰΐαῦ οἱ “ειδέορπαηπὶς ϑεἾιο-- 

ἰαδίος δα Εφυϊίε5, δἱ πόρους ἰορίς, διοαι ΠΠαγοοίίηιι5. [Ἐιθυερὶξ ρ]ὰ- 

το ϑομϊζ.] 

α ἴα εὐτϊάτε πάν ως, . Θεών γὰρ ἰσχὺς παὶ κατ᾽ “ϊσχύλον ὑπερ- 

τέρα. πολλάκις δ᾽ ἐν κακοῖσε τὸν ἀμήχανον καὶ χαλεπὰς ἘΞῈ ὑπέρ 

τε ὀμμάτων πριμναμένων νεφελῶν ὀρϑοῖ. «41ὰ, Εῖον. Βας. [Οοἅ. 
ῬΑ]. οὑπὶ τοοθρία βογρέυγα οοηδομι, ργαδίογηηαιη απο ϑεοῦ Ιερῖε, 

εἰ δύας ομ.}] [Ι͂η ορίίπι5᾽. “6βογ ἰὴ οἀϊιομάθ5 (Τ γὰρ. ἑπτὰ ἐπὶ Θή- 

βαις ν- 292.) Ἰορίξασ - ,᾿ Εστε ϑεοῖς δὲ τ᾽ (δ᾽ ἔτ᾽ 41.) ἐσχὺς καϑυπερ- 

τέρα.“ πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι τὸν ἀμήχανον ,, ἔς χαλεπᾶς δύας, 

ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων κρη““ μναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. [|[|π. 68. ϑομίϊεσ, 
τοοθη ἰδβίπια ἀϊα Κ. 200. 88, ἰδριιπίαυγῦς: 

Ἔστι ϑεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα, 
ΤΙολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι τὰν ἀμήχανον 

Ἔκ γαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 

Κροημναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. Β. 



ΤᾺ ΤΗΌΟΥΘΙΌΙ5. δι 

»- 3 ΄ »"ὃΡ᾽ ’ 

λάκις δ᾽ ἐν κακοῖσι τὰν ὁμήχανον ἐκ χαλεπᾶς δύας, ὑπέρ τε 
9 ΄ ͵ ΄ 2 “ἐς ι εἰ ᾽ 
ὀμμάτων κρημναμένων νεφέλαν ὀρϑοῖ,““ καὶ οὐκ ἐψεύσϑησαν θ 

- ΄ , ᾿ Γ ΑἘΘ ἢ ἀν ν ᾿ δ δ ΄ ᾿ς 
τῶν ἐλπίδων. ἐχρήσϑησαν γὰρ κράτιστον ἕξειν ἡγεμόνα τοῦ- 

τον, ὃς ἂν αὐτοὺς ἀλωμένους ἐπὶ ξενίαν ἢ καλέσῃ. τότε καὶ 
ε ᾿ ᾿ 5 ἼΤΩ ὰ 

Κροῖσος εἶχε Δυδίαν, καὶ τὰς ᾿ϑήνας ἡ Πεισιστρατιδῶν τυ- 
3 3 Ὁ ἐδ εἱ ὁ) ᾿ - φαννίς. ἐπανιόντες οὖν ἀπὸ τοῦ χρηστηρίου, περιέτυχον τῷ 

ἢ »Ἥ -» 2 » 

"Μιλτιάδῃ “ πρὸ τῶν ὅρων καϑεζομένῳ τῆς ᾿Αττικῆς, ἀχϑο- 

μένῳ μὲν τῇ τυραννίδι, “δικαίαν δὲ ξητοῦντι τῆς ᾿Αττικῆς 
᾿ τὴ ι ᾽ ΄ ς ἢ ΒΔ ἀρ δΥ ΣΝ ᾽ 
ξξοδον. ταῦτα γὰρ ὠκονόμησεν ὃ χρησμὸς αὐτοῖς. “ ὁρῶν οὖν 7 

2 ᾿ ΄ ᾿" , ᾿ , ΄ , 
αὐτοὺς πλανήτων ἔχοντας στολὴν, συνεὶς τέ δύναται πλάνη, 

» ᾿ » ᾿ ’ ο » - » ΄ 
καλεῖ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπηρετῶν τῷ χρησμῷ λανϑά- 

.» 9 ὦ Ὶ ΕΥ̓ - , ᾿ 3 Ἁ - , Π 

γῶν. οἱ δ᾽ ἤσϑησαν, τὸν ἡγεμόνα τὸν ἀπὸ τῶν ξενίων εἰλη- 

φότες" καὶ πάντα αὐτῷ διηγησάμενον, στρατηγὸν ἐχειροτόνη- 

σαν ἦ αὐτόν. ὅ οἵ μὲν οὖν τὸν ϑεὸν φασὶν ἐρωτήσαντα ἐξελ- 
- ἃ , ἐς 

ϑεῖν᾽" οἵ δὲ, οὐκ ἄνευ γνώμης τοῦ τυράννου τὴν ἔξοδον πε- 

ποιηκέναι, ἀλλὰ τῷ κρατοῦντε τὴν πρόφηλησιν τῶν Θρακῶν 

διηγησάμενον, ἀπελϑεῖν. ἢ οἷς καὶ προῤδοὺς δύναμιν, ἀπέ- 
πεμψεν, ἡσϑεὶς ὅτι μέγα δυνάμενος ἀνὴ 

ἢ Εν [τ ’ » ᾿ ΄ ι ὦ 
οὗτος οὖν ἡγούμενος ἐπληρωσε τὰ μεμαντευμένα, καὶ μετὰ 8 

᾿ , ’ ᾿ δ μ“ , ΣΤ 
τὴν νίχην γίνεται καὶ Χεῤῥονήσου οἰκιστής. ᾿ ἀποϑανόντος 9 

᾿ -“ 3 » 

ἔξεισι τῶν ᾿ϑηνῶν. 

ἴπ αυὶθὰ5 τῶν σεγέθ υὙἱοβαῦι 6686 ἄοοοξ πιθίσιπι, δὲ Ὑϑγᾶπὶ βουιρία- 

γάτα ᾿πυθηΐθ58. νι ἀθίυν Ηδδίηϊι8. Ρ.} 

οἱ Καλέσῃ. Ἰία τεοΐε Ρᾷ]. Νῖαϊθ νυρο καλέσοι. Ῥ Ψν 

-. ὃ Ὁ} ἀμθῖο Ιοσοπάμππι, πρὸ τῶν ϑυρῶν καϑεξομένῳ τῆς αὐ- 

τοῦ οἰκίας" πᾶπι Πεγοάοίμδ αἰδαχίϊπη γσοΐδγε, δὰπὶ 56 ͵558ὲ ἐν τοῖσι 

προϑύροισι τοῖσι ἑωυτοῦ" εϑὲ αὐΐεπι ΟΥ8. ΕΥΥΟΥ 6 σομιρδηϊο ΠΠογα- 

τῖμπ7) δὲ ργᾶγα ργοηυποίαπαϊ ταξοι. Ἐιωίρογδίμβ. [Αυάαχ, ρῥτοίθοίο, 

Ἑςοχγϑοῖῖο,} ΓῚ 

ἃ Ῥαὶϊ. ξητοῦντι δὲ δικαίαν. 

ἐ ἱΟρέων τοὺς 4ολόγκους παριόντας, ἐσθῆτα οὐκ αι ἔχον- 

τα, καὶ αἰχμὰς εἴς, Ἡετοάοί. 

} Μαὶβ Ραὶ. αὐτῷ ((οτίβ αὐτῶν). 

8 Τὰ Τεγοάοίιεδ τὸτὶ πατγαὶ, αἴιθπὶ υἷα 1, 6. ο, ὅδ, 

ὦ Ὃς καὶ προςδούς Ἰοροπάμππι εχιβίιμηδε Οαφαιῦ. 

ἡ [ΕχμΙβαΐπιιβ. δοσιρειγαπι Ῥα], Ψ]ρο μετὰ παιδός Ῥγοὸ τοῦ παι- 



51:8 ᾿ ΜΑΒΟΕΙΜΙ͂ΝΙ. 

δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, διαδέχεται τὴν ἐν Χεῤδονήσῳ ἀρχὴν 
κ ᾿, δ᾽ τᾷ Α } ᾽ - δ 4 2 τὰ ᾿ 

ἰο ἡ Στησαγόρας ὁ ἄδελφος “ αὐτοῦ ομομήτριος. ἁἀποϑανόντος δὲ 

καὶ τούτου, διαδέχεταν τὴν ἀρχὴν Μιλτιάδης, ὁμώνυμος μὲν 
- ᾽ “ 3 ᾿ ᾿ τῷ πρώτῳ οἰκιστῇ, ἀδελφὸς δημξεησογῴρου ὁμομήτριος καὶ 

» ἣ ἜΜ β΄ » »» ΠΥ 5. 2 ΠΩ͂ 
τι ὁμοπάτριος. οὗτος οὖν, ὄντων αὐτῷ παίδων ἐξ ᾿Αττικῆς γυ- 

ναικὸς, ὅμως ἐπιϑυμῶν δυναστείας, τ᾿ λαμβάνει Θρᾳκῶν βα-᾿ 

σιλέως ᾿Ολύρου ϑυγατέρα ᾿Ηγησιπύλην πρὸς γάμον. ἐξ δὺ καὶ 
το αὐτῆς γίνεται παιδίον. κατελϑόντων δὲ εἰς τὴν ᾿Ελλάδα Περ- 

σῶν, συσκευασάμενος τὰ αὑτοῦ, εἰς τὰς ᾿Αϑήνας πέμπει, καὶ 
᾿ ΡΜ ΟῚ νς ΄ 7 “: τυ δ ᾿ - η» 

τὰ πολλὰ τοῦ γένους ἀποστέλλει. “ἢ δὲ ναῦς αλίσκεται, ἐν 

ᾧ καὶ οἵ παῖδες αὐτοῦ " ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐκ τῆς γυναικὸς τῆς Θρᾳ- 

κικῆς. ἀφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως, εἴγε μὴ ᾿Ηρόδοτος ψεύδεται. 
΄ 3 τ... ι 2 “ ᾿ ’ 

Μιλτιάδης ὃ εἰς τὴν Αἀττικὴν ἔκ Θράκης διαφυγὼν, σώζε- 

δός. ῬΙ] ᾿Αἀποθανόντος δὲ ἄπαιδος αὐτοῦ. Οαδαιῦ, (6ὲ δέερβ.) 
᾿Αποϑθανόντος δὲ μὲν ἄπαιδος αὐτοῦ. Ἐπιροτγοίμο. ἥ 

Ε Τμρϑὰβ δβὲ Πῆδτγοοι πες θὲ οὰπὶ θὸ Αγίϑέορἠαγιὶς Ἱπέεγρτες, 

41 ἢαηο ϑιοδαρογαιῃ ΝΠΠΈ6 415. ΟΥΡ56}1 ἐσαΐγοτα. πϊουῖπιιπι ϑοϊα πε, απ 

Πιρεὶε ἐγαῖτῖβ οἷτιδ πξθυῖηὶ ἤ]Πι5. ΟΥ̓́ΡΒΟΙΙ επὶπὶ χοῦ, τηϑέον ΜΠ 15, 

(αυϊ πιουιθθαίων ἄπαις, τιὲ σοπδία οχ Ποσοάοίο, 1. ὃ. οὐ 58ὴ ῃ5610 

τπογίῃο, ποθδὶξ ϑίαδαρουθο, ϑϊῖνθα ΤΊβαροσαθ, ταὐ δὰπὶ γνοοαὲ κγδέξαῖς 

δο]οῖ. (1 επὶπι ἐσ δοὸ ᾳυδί, ψιοᾶ ΟἸπιοηθπὶ ΜΠ 16415 ἔθυε Ῥαΐγοιῃ, 

ϑιδδάρογαθ υΐάαπι ἈΠαπα, ΜΠ δ 6 σαγοὸ ΟΥ̓́ΡΒΘΙΙ [τΓαΐτοπι ἀΕθυ πὶ ἔ-- 

ἦς56. ἰταῦϊε Πεγοδοΐμδ, 1. 6. ο. 88. Οὐυοά ἤεΥὶ ποπ ροίυϊξ, πἰδὶ Ουρβοὶὶ 

ἸΧῸΥ 60 πιογΐπο ϑέθβαβοσθο πιρδϑυῖ,.) ϑιίθβαρουαβ δχ 68 ΟἸπιοπθιη 8ι18-- 

δορΙ, αΐ ὁ δία εἴατι κοάλεμος ἀϊοΐα5. ἔα. Ηΐπς. Ραίγὸ ΜΠμ84- 

᾿ ϊς ταχεῖ, δὲ ΟἸπιοηῖβ 8618 ΒῊΪ ἀνὰπιὶ ἔμ1556 οοηῃϑίαί, Ναπι. 1 ἄυο 

ΔΠῚ ἕμογθ, ϑέεβαροσεβ οἱ ΜΠ 4468. ὰξ Πααθὲ οχ Ἡδγοαοέο, 1. Ό, ο.38. 

δὲ ὅ0. Ἧϊο ΜΠ: 466 δα Ναγδίμβομθπι νἱοὶϊξ: 601 τπᾶ]86 4 Ο(ογπεῖΐο ΝΥ --: 

ἐδ οὐτα Πα 46 ΟὙΡρ5611 σοπβαπάϊταν, ἀξ Οἴπιοῦ (ὐοαίθηιις 4 Ῥίω- 

Ἔξ. οατα Οἰπιοηθ ΜΠΕΙδδΙς ἑοσ ΒΠο, ΜΠ ΑΙ παῖς ΠΡΘυΐ ἔαθυθ 

ἴγθδ: Νθε οι οἱ ΕἸρίπῖοθ, 6 πη] ετα Ἰϑπιοΐα, “υ8πὴ Ατἰιϊοδι ἔα ΐδ80 

ἹΜαγοοϊϊέγιις αἷες: εχ Ἡρϑβῖρυα, ΟἹουΐ ΤἨγβοῖδθ γορὶβ θὰ, Οἰμποπ, 

ἄχ οἱαγ ββίπιιβ, Μιάθ ᾿ωῤρογδίμπε ἴῃ. αν. Τ,θοὶ, Ρ. 57. οἱ 44. 

ὦ Αὐτοῦ ἅς. Ῥαϊ. 
πὶ Νι46 Ηδεγοάοξμπι, ἵ. 6. ο. 50. 

πὶ Ὑιάς Εωπάσπι, 1. 6. ο. 45, [Ἐὰ Νίαγο. ἐγ δυῖϊς Ἡεγοδοίο, 4080 

6 ποῦ ἀἰχπ. ν, 688. οἱ Ψ81κ. δὰ Ἡοτγοά. Ρ. 456, 



ΥἹᾺ ΤΗΠΟΥΙΡΙ5. 

ται. οὐκ ἀπέδρα δὲ καὶ τὴν τῶν [ὃ ἐχϑοῶν] συκοφαντίαν. 

ἐγκλήματα γὰρ αὐτῷ [ἐπέφερον,] διεξιόντες [αὐτοῦ] τὴν τυραν- 

νίδα [τὴν ἐν Χεῤῥονήσῳ. ἀποφεύγειν δὲ [καὶ τούτους, καὶ] 
Ρ στρατηγὸς τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου γίνεται. ἀπὸ τῳ 

τούτου Ἱ οὖν κατάγεσϑαί τὸ τὸ " Θουκυδίδου γένος " ἦ καὶ 

μέγιστον τεκμήριον φου ον τὴν πολλὴν περιυΠς καὶ τὰ 

ἐπὶ Θράκης κτήματα, ἢ καὶ μέταλλα χρυσᾶ. δοκεῖ οὖν ἣ τισὶν 

Ἔ εἶναι τοῦ Μιλτιάδου, “ἢ ϑυγατριδοῦς. παρέσχε δ᾽ ἡμῖν τη- 

νάλλως αὐτὸς ξήτησιν, μηδεμίαν μνήμην. περὶ τοῦ γένους πε- 

ποιημένος. μὴ ἀγνοῶμεν δὲ τοῦτο, ὅτι"Ορολος ὃ πατὴρ αὐτῷ τὸ 

ἐστὶ, τῆς μὲν πρώτης συλλαβῆς τὸ ο ἐχούσης, τῆς δὲ δευτέ- 

τὸ 

ο Ἰιδουτιας ἀπ Ἑαϊ, 414. ΤΊοτ, Β.α5. Ἠΐβοβ γερθ18. (486 ἀπηοὶς ἴη- 

εἶυδα ν] 468) ξε] 1 βϑῖπιθ σα ρρΙθυῖς 15, Οαδαμδοτγιιια,, ὃχ διείάα (αϊ οτε-- 

(0) ἱπ γοοὺθ Ἱιλτιάδης. (διερλαπις ᾿ς αποίαι : 1εδὸ τῶν ἐχϑρῶν 

εχ ϑυυϊάα: ππᾶδ δὲ σϑιΐαυα ϑαρρ ανίπηιβ, 4π6 Ηϊσ ποῖῖ5 ᾿ποῖμβα υἱᾶθς.) 

[Εδᾶεπὶ ἀεϑαπὲ ἰπ ῬᾺ]. βϑι βραδεϊϊ τἀπέιπι το] !οέαπη,, αὐ ἱπέθιροπὶ {80 11Ὲ 

Ροϑϑβὶ πὲς ΑἸϊαβ ποιημ}α δογιπιὶ, αὐ αὐτοῦ, τὴν ἐν ων οἱ καὶ 

τούτους τοῦ Ρ]αηΘ ΠΘΟΘββδγῖ.. ΡῚ 

Ῥ Κατήγορος Αἰά. Εἴογ. Βας. ῬΑ], κατήγορτος. Ιἄοπι ΒῈΡΡΕΑΙ8-" 
Υἱὲ γίνεται Ῥτοὸ γίγνεται, δὲ Ῥγὸ φασέ »οὐὶθὶς φησί. 

ᾳ ἱπίογ οὖν εἰ κατάγεσθαι, αξ εἴ πιοχ ἱπέεν καὶ εἴ μέταλλα ἀε-- 
ογαξ δίαυϊά ἴπ οοάϊοα ὑπᾶθ ἌΖαγοθϊηἕἔγιεπι ἀθοουῖροῖε ΑἸ άμο. 

τ ϑ1 πα}}15. 41115 ΔΥΌ ΠΙΘμ 5 (ργαθέεν θὰ αια9 ΒΘ]. Π 7) δαἀάποέιιδ, 
δ] δὲ 8|115 Ῥογϑιιαβουϊξ 2αγοθϊϊημδ, ΤΊυογ ἀϊάοπι α ΝΠ δ ἀ6 856 πὶ8 
ἀυχί556, πιεῖαο αἱ ἴπ0} δογαπι βθπίθπίία γθυὶου δἱΐ, 401, οτπιίρ ρει 

βϑοιίὶ, Θὰπὶ ἃ [5:5 Γαι 15 ΟΥ̓ σίποῖη ΠΑΡι 558 ἰθβίαϊἑ βαηΐ. [ῖἢ ἘΔ 6 πὶ 

ἴατπθη,, 40ὰ Πατγοείϊίσιι. ορίϊοιιο διαν ϑϑί πηι βϑοσὶρίογεια Τί μέατ- 
οἴμπιη 6880 γἱάθο. Ἐμέροσϑίι. 

.] Αγραπιεπέαπι ρίαπο Ποιϊπριιπι; 51 Θπΐπὶ οἴηπαδ ΟρΌΪ]ΘηΙ 6 ΝΠ -᾿ 
ἐἰδᾶἂϊα βϑπεῖα Ριυιΐαπαϊ πὲ, αυϊᾶ ἤθε Οὐαββο9 βὴξ 8ῖ οῃηπδβ 411 ἐοάϊ-- 
πᾶ ἴῃ ΤΉΓδοϊα ρμοξοίδεπε, ααϊὰ ἱρδίας Τάμον ἀἱαῖς ΟΟΠΙΡῚ), 4μδπὶ 6 
αἰνίξοπι, δὲ δοάϊπαβ ἱπ ΤΠ γαοῖα ροββθαΐ586, ἴρ5θ Π͵αγοοιϊίπιι5. 5οΥϊθ]. 
Τάοπι. 

[Σ Ῥα], καὶ (ἀοίπᾶο δραξίατι ἱπέθγοθα!) συλη μέταλλα. Ἐχμίβεῖδ 
νοἸθῖξ ΠΡ γατυ5, καὶ ἐν Σκαπτησύλῃ μέταλλα. Ρ.] 

τ Τισὶν ἀδελφιδοῦς εἶναι Ἰεσϑηᾶνιπε οοπίϊοὶξ 75, Οαδακιζογιις (εξ 
διίορδαημ5). ϑραιϊατλ νασααπι ἱπέθγοθαϊε ἴῃ ῬαΪ. 
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ρας τὸ λ. αὕτη γὰρ ἡ γραφὴ, ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεῖ, ἡμάρ- 

Ῥῆξοι; ὅτι γὰρ "Ορολός ἐστιν, ἡ στήλη δηλοῖ ἡ ἐπὶ τοῦ τάφου 

αὐτοῦ κειμένη ἔνϑα κεχάρακται, ὁ. 

Θουκυδίδης ᾿Ορόλου ᾿ΔΑλιμούσιος [" ἐνθάδε κεῖται. »" 

ιγπρὸς γοὶρ ταῖς ᾿ Μελιρίσι πύλαις ᾿καλουμέναις ἐστὶν ἐν “Κοίλῃ. 

τὰ καλούμενα Κιμώνια μνήματα, ἔνϑα δείκνυται ᾿Ηροδότου 

[τὸ ᾽᾿Ενθᾶδε κεῖται ἄἀθοδέ Ῥ4]. Ἐοτγίαββὶβ γεοῖδ, υἱᾶς ὕιῖγα ᾧ, 55. 
Ιάεπι οοᾶ, ᾿Δλιμούσιος Ῥ6Γ 8ρῖγ. ᾿Ἰεῦθιι γεοΐβ βογῖδῖε, Ὑυρο “ἅλεμ. Ρ.} 

ν ἵΜελιτίσι οὐταῖπο βου θεπᾶθμι, Ῥαμδαχιίϊας ἵπ Αἰιϊοῖβ, Θουχυ- 

δίδου μνῆμά ἐστὶν οὐ πόῤῥω πυλῶν Μελιτίδων. (Ήδεο εεξ επιεη- 
ἄδο ϑέερλαηί δεῖ Οατωμδοπὶ ἴῃ ἘΔ. Ῥογίΐ: ἀπᾶτι οἰϊαπι βϑαιίξων 

Ῥεΐέωμς ἴὰ 165. Διο, Ῥ. 495. 407. Ταμδαγιΐας Ἰοσι5 δϑὲ Αἰο. οὰρ. 

ΧΧΤΙΙΠ,. Οὐάθ μος ἄθ πουθῖπθ ραἰγὶβ πογάϊε 18. βουῖδῖεὲ Πατοεϊϊεπες, 

πομ φοΐαογαηξ αὐάασογο δέερλαπεπι ἴθ Ασποίαϊ, δα ΤΒπυογαϊάειη Ρ, 

θ6θι. υἱ εἰ αο Τίάγπιο, Ῥοί᾽ι8. δ βθμεῖ! γδ]16ξ, αιιαπι Ρ]ουίβαιιθ 8111 γϑ- 

ἀμι8115. ΒΟΥ ριον θ5., 401 ραΐγοπι ΤΠογ 1415 Ολορον νοοαπὶ, ποι ἴΟρο- 

λον. Τὰ Τλμοναἰάος ἴρϑὲ ΤΥ. τοά, ϊοπγοίως Ἠαϊϊοαγη. 46. Ατίο 

χποίονίοα ἀρ. ΥἹ. ἣν ρυῖπο Ῥαωδαπίαβ Αἰτο. Οαρ. ΧΧΊΙ, Ρἰμέατ-: 

εἴμις ἴῃ ΟἸπιοιθ ρυϊποῖρ. “γίφλος Γοια. ΤΠ. Ρ. ἀοο. ἘΞ ὰ. Ὁαπί, “Τλ6.- 

χπαϊδέϊς Οταῖ, ΙΨ. ν. θο. Εἰώ, Ἠατά. “βαϊπίας Τὰν. 11. Ρ.. 02. Ῥλο- 

ἐΐως ΒΙΡΙ ΟΊ. Οὐ. Νὰ. 01 τη8]0. εὐϊίαπι δϑβὲ ἤρθλουρε, ῬΓῸ γθλορε [οἵ. 

Τοέζως νϑύϑιις δ. 92. ποῖ, 1.1, ϑαΐάας πη Θουκυδίδης εὲ ὀργᾷν, αυὶ 

εἰΐαπα πη ἼΟλορος αα ραΐχοπι ΤΟΥ 1415. σϑϑρίσασα βοΐ, οἕ δολοϊέα- 

᾿ϑίος Ὠϊοηΐβ. ΟΠγυβοβίομηι πὰ ΘΟ ΠΟ ]15. ΠΠογο μὰ Δϑιομαῖ Ρ.. 106,. 8ὲ 

Τίϊάγπιμδ σοϊατηπαπι ἴπι δϑραΐογο ΤΑπον ἀϊ 415 Ροβίίαπι δὰ αθέδέθ βῃρεσ- 

ἐαῖδδα, δὲ ἱπδουρεϊοπθαι 118. 8181 ᾿βοξαπὶ ἐθϑίθειιβ ἐαΐ85θξ; γβροπάεσγὶ 

Ῥοβδϑὲ οἰπηΐα ἰοσᾷ δουιρίογια πῃ γριρηθ!; π᾿ φαϊθαθ Ῥϑε! ὙΠμογάϊα!5 
ΟἸοτο ποιποη δβϑὲ, δ βουιϊρίαγα οο]ασηηαθ ἐπιθπαδηᾶᾷ 6558. 868 ἤοοὺ τοὶ 

Ἰᾳαεῖ 6 γεγρὶβ ἤ͵αγοο γι, 6 φαῖθιι8. Ἀ1}}}1 αἰϊα σΟἸ ΠΡ Ροΐθϑέ, ατιᾶτα 

Τιάγπιπι ἐδϑεϊ πη ομτιπα ΘΟ ΠΊη86. 84 δϑηςθπηεϊαπι βιιαῖ 5(α  ]Π]ο πάατη αὐ-- 

ἈΪΡιιῖ588 ; αιοᾶ 1116 εἰΐαηι ἦτι Ροδὲ θαπὶ ΔΡΟΙΔα πὶ ἔαππα αὐδάδπι, ἀσσορ556 
Ῥοΐαϊέ, Ἦοο αποαας Βοσαρα!ατα ᾿ἱπ]θοῖέ, υοὰ 2͵αγοεϊις Ἀδρετῃ “ΤΗγα- 

᾿ οὔπι, οαΐι5. ποιηθῖ ΡΔΕῚ ὙΜπογ 115 ἱπιροοίειιπι ἴτε, οὲ "Ολορον» ἃρρεὶ- 

1, οὲ φυοᾶ Πεγοάοΐως Δ]. 59. εἰ ἀν, ἔθλορον ἤδρεπι Τμγβοιπι πιε-- 

τηογαῖ. Ταπιεη Κ᾽ οοσίμα 17. ΤῬάϑειε, Οτδίον, 15, 3. δὲ 1. 46 Ηϊβίον, Θσαθο. 

4, ἰϊτοσχηιθ Ταδχέοίως 11. ΒΙΡΙοΕΙ. Θγάθο. δ, α. Τιαγπιὶ εἰ Παγοοἐἰτιὶ 

διιοϊογι(αΐοπι 5ο αι παϊαμε,) 



ὙΙΤΑ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ. τι 
καὶ Θουκυδίδου τάφος. εὑρίσκεται δηλονύτε τοῦ Μιλτιάδου 

γένους " ὄντως. 7 ξένος γὰρ οὐδεὶς ἐκεῖ ϑάπτεται. καὶ “ Πο.- 
λέμων δὲ ἐν τῷ περὶ ἀκροπόλεως μαρτυρεῖ" ἔνϑα καὶ δ᾽ Ἐ ϑεο 

αὐτῷ γεγενῆσϑαι πρρριφερρεῖ, » ὁ. δὲ ψθρμισπυς καὶ ἀπὸ τῶν 18 

Πεισιστρατιδῶν αὐτὸν λέγει τῶν τυράννων ἕλκειν τὸ γένος. 

διὸ καὶ πὐιμαϑονεῖν αὐτόν Φηρία, ἐν τῇ συγγφαφη "τοῖς περὶ 

“Ἁρμόδιον καὶ ᾿Αριστογείτονα, “ λέγοντα ὡς οὐκ ἐγένοντο 

τυραννοφόνοι᾽ οὐ γὰρ ἐφόνευσαν τὸν τύραννον, ἀλλὰ τὸν 
ἀδελφὸν τοῦ τυράννου “Ἱππαρχον. ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ἀπὸ 19 
“ Σκαπτῆς ὕλης τῆς Θράκης πλουσίαν σφόδρα, καὶ μέταλλα 

Ἐς ΟΥ̓͂Σ: τα ΔΑας ελγα. 

“« ἴοντος τιΆ 1 “44. Ῥογῖ. [1668 Ροίϊαϑ ὦν. -Απΐεα Κιμώνια 51} 

Ῥεαϊέαγιε Ῥαᾳ]. Μ816 νυ]ρο Αιμόνια. Ῥ.] ! 

» Ηλβεβαπὲ αυϊάεδπι φοπίθβ ΕῈ [τ] 8 6. δια. δἰ πρι]αθ τηοπτπιοπέα: 

πᾶς Πεπιοπέδεπεϑ ἴῃ Οταῖ, δἀνουϑιιβ Νδοάτίδειπι, ἐν τῷ μνήματε Βου- 

σελιδῶν πᾶντες οἱ ἀπὸ τοῦ Βουσέλου γενόμενοι κεῖνται. 868 αἴγαπε 
Πος τοὶ ρίοϑθ δάεο ορρογνβἐμηι θθρχῖς, Ἐξ ΠΟΙΆ 6 πὶ 15 Θὰ Ἰπ ΟΠ πισπεῖ5, 

τιῖθὶ 4ὩἹ δἰ ιδάθην ἔϑιη}}146 δϑϑθὲ, Ἰηΐεσσθ Ποθυθὲ, ϑδίδίιιθσαε ΠῸΠ διιβίτη, 

Ἡπμίρονϑίμϑ ἀο τοὶ γουϊίαῖο, τξ εὲ ἀθ γα] ἀἸεαέθ [γ1] ἀυραταθη! Ἁγ, ᾳπὸ Π76γ-- 

οοἰϊίπιιις. ΤῊἨπογα!άθαν ρτοθαὲ ΜΠΙΕδαΪἰ5 δθηθγθ ουὐἱηπᾶμπι, βαθἀαρ ξαΐ, 

ἃ ΟἸπποηῖ5 πιομμτη θη 18, Ἡδγοαοίιπι, 6401 Δ δα ἔβπι1}18 4] ’θπὰ5, 1]- 

Ἰαΐϊατη 6586, 1ᾷεπι 116 Παγοοϊπιις ἀποῖοτ ἰξ, 

Ζ ιπο Ῥοϊεπιοτιΐδ Ἰἰθτατα περὶ ἀκροπόλεως οἷϊαῖ “ιλοπαειις 1. τ. 
εξ τϑ, υξ εἰ δέγαδο 1]. 9. οἱ Ἡατροογαξίοτε», ἴῃ Νεμέας χαράδρα. ὙιᾶΘ 
Ποιιτοῖὲ Οθογορίαπι, Ὁ. 2: 

α καὶ Τιμόϑεον υἱὸν αὐτῷ γεγενῆσθαι; ουτὰ Οαδαπδοπο (οι δ8ὲε-- 
ΡΜαποὴ Ἰθϑβεπάτππι οθη8ϑεο, ΕἸ απὰη δηΐπὶ ΤΟΥ Ε]ΟῚ [ι1556,. 4αἱ Τίηιος 

το ὰβ ἀρ ]αθαίυν, οοηβίαξ οχ διίάία, τι γοοο Θουκυδίδης. Ῥα], ... 9ὲε- 

ονυ .. . αὐτῶι. 

Ὁ Ἔοτβαπ δὲ Ηἷο Ηδγπιῖρρι βιογράφος, οὐϊαδ 58 ρἶτι8 ππθτηϊηϊέ ἢ ΐο- 

ξέπο5 Τιαδγέίωδ, εἴ ποῖα (πξ ΡῬα10) ἰδ αὲ 7]οσορήμεδ., 1. 1. Ὀοπίγα ΑΡ-- 

Ρίομπθπι, μῖβοθ γδὶθ: πολλοὶ δὲ καὶ περὶ αὐτὸν ἱστορήκασι καὶ τού- 
τῶν ἐπισημότατός ἐστιν “Ἕρμιππος, ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμε- 

λῆς. Ὧδ μδο Πεγπιρρὶ ορϊπῖομθ ζᾳπδιλ ἢγπιδὲ αἰτήρχε θα Τλμογά. 

δὰ 1. 20.) νἱάθ 4186 5 ΡΤα ΠΙΟΠΕΪΤΠ18, 

ς Βιοοίίπς ἔογβαπι διαφωνεῖν βου θη ατη, 

ἀ ψιὰς Τλμογά. 1, 6. ο. 54. 544. 

α Σικαπτησύλης τρλρῖῖε αν, Ῥοτγῖ, πᾶπὶ Σηαπζησύλη (ἰοίίαν δέσ- 
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φοκεκτημένην ἐν τῇ Θράκῃ. τοῦτον δὲ τὸν πλοῦτον λαμβάνων, 

οὐκ εἰς “τρυφὴν ἀνήλισκεν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ Πελοποννησιακοῦ 
πολέμου, τὸν δόδεβου ᾿ αἰσϑηϑεὶς πυνεῖσϑαι μέλλοντα, προε- 

λόμενος συγγράψαι αὐτὸν, παρεῖχε πολλὰ τοῖς ᾿Αϑηναίων ΑΡῸν»- 

Φ-. ἊΝ ογ΄ τ τιώταις οὶ ν 
᾽Ὰ » ὰ Γι ΤῊ ; ; 

Ρίιαπο περὶ πόλεων, οἱ Τιαεἰ δ (υξ σέο, ες Σιμογεί]ο) ϑοαρίομϑυα εἴ 

ϑοαρίεσυϊα. Π͵ατοροϊίἑπο ἴάταθτι πιοδῖσο θ18 δὔμις ἀἰνῖϑὶβ ρίαπθ νοοῖθιδ 

ΒΟ ιϊαγῦ, δαθὸ τὰὖὸ γοΓΙΒΙΠ118 ΠΟΠ 518, τοίΐθθ ᾿ἰργασὶ ἘΠῚ ΔΌΕΓΓ556, 

ἀποᾶ εἰ εχίτα οπίπμοπὶ οΟΠίγονυεσϑίαιπ Ῥομὶέ 1ὰ ΟἸθοτδ, Ρ. 

ἀ8ο. ἘΜ. Ῥτγαποο, οἰ ἀθ Ἔχϑὶο, Ρ. 605. (Ηοϊοιδηξεο αὰ ϑιερβδπαπι ν, 
Σκααπτησύλη). ἢ) ϑοαρίεδγία ἤιδ6 Κϊποθγιέϊμς Οοπέατοσιδ 110, Ὑαγ. 

Τιδοῖ. ο. 29. Ρ- 116. Φέγιθαο δὰ ϑίερμαμπιπι νυ. Σικαπτησύλη ἀϊοὶξ ἴα 

ῬΙωξατοῖιο ρετροταάπι ἰαδὶ Σκαπτὴ ὕλη. Νοπ πιαρὶδ 181 ῥδγρευᾶμι ἰἸδρί- 

ἴὰγ, ἥπᾶμα ἴπ Ἡοτοάοέο 1. 46. οὲ Τἠφορἠγαδίο ἃ6 Ἰαρι αι, ὃχ 86π- 

ιοπίϊα ΤΣοορατγαὶ ( 488 ἰατπθη ἀἰδοοβοὶς Ποίγιοίμδ., ἴῃ οὐἱα5 ΕΠ αϊξ, Ἴλοο- 

Ρατγαφίἑ Ῥ. 595. 68ῖ Σκαπτησύλῃ) «υϊ παρὸ ἴοοα ΥἾ1. Ἐπιδπάαξίοπ, 20. 

ἡπᾶϊοανιῖ, πεὸ πὸὰ πδέαέλίο αα Τ)] τ 5ῖππι Ῥογίθρ. νυ. 517. Ἰσοπηι 776-- 

χοάοΐὲ ἀδεοτὶροπίο, ἹΠγοηπθ τποῦο ἀϊοίιηι [Ὀ1556 ργόθαθιῖα ἔδοϊε σδπεῖίο 

Σκχαπτησυλίτης δρᾶ δέορἠαπιπ. Παεογίως δα Ἐδβίαπι δἀποίας 8ὲ:6- 

γβαπο εἰ ΡΙωίαγολο Σηαπτησύλην 6556. ἴσο ἀθ δέερλαπο νθχατπ δδέ, 

πο ἅ4ὲ Ῥίμέαγοίιο; τυἱδὶ βογίδϑβϑβ, ἈΞ θΘΠΙΡτΘ 1πεΘΓΡΥΘ ΘΠ, 60 χεβρὸ- 

χῖε, 4ιποᾶ αυίᾶαπι 2755, ΒΙμεατογιὰ ἴι Οἰπιοῖο Σκαπτησύλη μὴ κα 

1)ὴ6 σοπίχονοσδία ἱππέα Ζωαπιδίσωπ οἱ Οὐ αηιξείτη, φαοτγοπι 1Π6 1π ἤμμογα- 

ἔϊο ΝΤ]. 819. δοαρέδδιμϊα, Ἀϊο ϑοαρίοποιῖα βου θη διτη οϑπδοπαϊε, (ο71- 

ἐάγθπεδ. Ρυθυποῖδε, ΤΕΥΥῚ ῬΟ586. ὈΓΓΔΙΏΘῈΘ βοηςθμ απὶ; 88 86 ῬΥΟΡΙΟΓ 

Μοϑογίαπ Τιμογοίϊ οἱ Ἐδδέΐ οοπδοπδαπι, 41 ΟΥῚΠ1ΟΙ8 ΟΠ 115. ΒΟΙΩΡΕΣ 

προ σὴ ἔδοϊθημάτι5 δἰξγ ἡροβέθγίονγθπι ργαθίθιυ 8. Ἐπ᾿ πος νἱάθίαν. Ῥσοθθαββα 

1. Εγ. στοπονίως δ Τ1άν, ΧΧΤΧ. 27. ϑοαρέεδαία Τιεοραγάμδ 1.. ἃ. ἰὰ- 

48. 1π Ηογοάοιὶ τηϊογρχοίδέίομο Γ,αἴϊμα δχργθϑϑῖε 1.0. στοπονίμς. Ὧπ- 

ἄυπι 46 πᾶς γαΐϊϊοπθ ΒΟΓΙΒΘΙΗΩΙ δρεσαπέ ὙΊΓΙ ἄοοι!, ΦΡοϊέϊαπιδ γ᾿ ἘΡ. ὅ. 

Ῥίογίμς δὰ Νιγρϊατι ἘΠ, ἘΔ. α. 1. Αθη. 565. δὲ Ψ1Π. τϑ4. ἡ7αωτείμς τ 
Οἴοογομ. 11, ῬΜΡΡ. 18. 4πὶ δπιρὶῖπ5 οορίξαπαιπη ἀϊοῖξ, δὶ ουΐ δᾶ το8 

ἰαπῖὶ δῖ, Ομ είμς ἃ Τογοηΐῖ. ἘπππΟΝ. ΡΓΟ]. γ. το. δὲ 411] δριιὰ 1)αι- 

«μρήμπε ἴθ ΟΥΙΒΟΡ ΡΗΐα, 868 δᾶπὶ ποῖ ἴδηι ΠΟΥΔΤῚ 6556, ι1 αιιϊἄαπι 

Ρυϊαταπξ, σοπδίϑε 6 ἔγαρπιθηῖῖβ 1655 Ἱπογῖϑθ Δ. Ὗ. Ὁ. τρόχυγι, δὲ Ιε- 

δὶ5 ϑογυας Α. Ὗ. Ο. τοουκνι. ἰαΐδθ,, ἀρυὰ διροπίμηι 11. 46 Ἀπεῖᾳ. [1ὑγ, 

114]. 2. δὲ 11. ἀθ Τυάϊο. 27. φαογαπι ἴῃ 110 φιοέϊθγι5.), ἴῃ, μος ἐΐε ἄρῃ 

δώπο εϑῖ. Ααά, δᾶ δ. “ὖ, ῃοΐ, α΄. 

7 Νοῖα παΐγαπι γοοαθυῖ ἐουπιᾶπι ὑτὸ αἰσθόμενος. 
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τιώταις καὶ τοῖς “ακεδαιμονίων, καὶ πολλοῖς ἄλλοις, ἵνα ἀπαγ- 

γέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ συγγράφειν τὰ 8 γυνύμενα κατὰ καὶι- 

ρὸν καὶ λεγόμενα ἐν αὐτῷ τῷ πολέμῳ. ξητητέον δὲ, διὰ τίει 

καὶ “ακεδαιμονίοις παρεῖχε καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿Αϑηναίοις ἢ μό- 
, ᾿ 2 , ΄ ν , “ 

νοις διδόναι, καὶ παρ΄ ἐκείνων μανϑάνειν. καὶ λέγομεν ὅτι 

οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς ἄλλοις παρεῖχε. σκοπὸς γὰρ ἦν αὐτῷ 
» Ξ5 

τὴν ἀλήϑειαν τῶν πραγμάτων συγγράψαι. εἰκὸς δὲ ἦν, ᾿4ϑη- 

ψαίους ᾿ πρὸς τὸ χρήσιμον ἀπαγγέλλοντας τὸ ἑαυτῶν, ψεύδε- 
Ἢ ᾿ ,  κὶ δ » ΄ 3 ᾽ὔ 

σϑαι, καὶ λέγειν πολλάκις ὡς ἡμεῖς ἐνικήσωμεν, οὐ νικήσαντες" 

διὸ πᾶσι παρεῖχεν, ἐκ τῆς τῶν πολλῶν συμφωνίας ϑηρώμενος 

τὴν τῆς ἀληϑείας κατάληψιν. τὸ γὰρ ἀσαφὲς ἐξελέγχεται τῇ ἢ 

πλειόνων συναδούσῃ συμφωνίᾳ. ἤκουσε δὲ διδασκάλων, δ᾿ ἄνα- "5 

6 ῬΑ]. γενόμενα. 
ἢ Ῥαὶ. διδόναι μόνοις. 
ἡ ῬαΙ. πρὸς τὸ χρήσιμον ἑαυτῶν ἀπαγγέλλοντας ψεύδεσθαι. 
ἔ Τῶν πλειόνων ργο τῶν πολλῶν ἀεᾶϊε Ῥα]., ἱπ ᾳυο ἤκουσε δὲ 

διδασκάλων. 
ἱ ΕἘιωτὶρίάεπι ΓΡΡΕΊΤΞΡΝ δυδιέοτεπι {1886 ἐγαππε 1105 67:65 1,α -- 

ἐΐωμδ, οἱ Οἴοεγο 110. ὅ, Τυβο, 4πδεϑβέ. δἰ 06, 41108 οἴτανῖε επαρῖμα πὰ 

δι 4 Ζίορσεπεπι οὈϑετυαίοπίθιβ, Ρ. 77. ἘΔ. «Απιβίεῖ. ἀἴααθ 1]]ὰπὶ 

ὑπερφυώς λαπιϊγαΐαπι 6550 Ροσγίοίϊεπι βογίδιὲ Ῥζωέξατολιι. ψόγυτῃ Τηῆρδε 

ς᾽», αἱαϊὶδ, αὐ ἀϊδοῖρι!ϊ Απάᾶχαροσᾶθ, πέπῖο, τὑξ ογεᾶο 6]1τ8 πιθπρηϊὲς 

[Τποιξαὲ ἴπ οοα. Ῥα]. αἰϊψυοῖ δχϑίαπιξ υεγβίοι! 27αγοο  ἰγιὶ δθπίθηιϊαθ 

ΤΡΡοϑἱ1; 4008 Ῥαγιλϊα ἀδ]βῖοβ ρᾶγεϊπι δυαπίοϑ 810 Ἰερὶξ ζγοπιπιεὶ Υ. Ὁ. 

Καὶ σὺ δὲ Μαρκελλῖνε τὰ ψευδῆ γράφεις. 

᾿ἀναξαγόραν Εὐριπίδου διδάσκαλον 

ἤοντα παλαιὸν πῶς λέγεις Θουκυδίδον ; 

Ὃ τοῦ ξύλου παῖς προχρονώτερος τοῦδε. 
Οὗ συγγράφοντος παῖς τελῶν Θουκυδίδης 
᾿ἀκηκοὺὼς ἔκλαυσε τῶν συγγραμμάτων" 
Οὗ δ᾽ ὃ Ἡρόδοτός φησι πατρὶ τούτου τάδε, 
Ἔνϑεν, "Ολουρε, παῖς ὃ σὸς ψυχὴν ἔχει. 
Οὗτος χρόνοις δ᾽ ἦν ὕστερον Εὐριπίδου" 
Ἑὐριπίδης δὲ ἘΞξοξικοῖς ἦν ἐν χρόνοις. 
Ἐῤριπίδου πρῶτος δὲ πῶς Θουκυδίδης, 

ἽἜΕτι τελῶν παῖς συγγραφαῖς ταῖς ᾿Ηροδότον 
Ἀαϑυστερούσαις τῶν χρόνων Εὐριπίδον. 

7 μογά, 1. γᾷ 
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ὅ23 ΜΑΒΟΒΩ͂ΝΕ.. 

ξαγόρου μὲν, ἐν φιλοσόφοις, (ἢ ὅὕϑεν, φησὶν " ὁ ἤ4ν- 

τυλλος, καὶ ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσϑη; τῆς ἐκεῖϑεν ϑεωρίας ἐμ: 
φορηϑείς), “᾿Αντιφῶντος δὲ δήτορος, δεινοῦ τὴν δητορικὴν 

ἀνδρὸς, οὗ καὶ μέμνηταν ἐν Κ τῇ ὀγδόῃ ὡς αἰτίου τῆς κατα- 

λύσεως τῆς δημοκρατίας, καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων παταστά- 

σεως" ὅτι δὲ μετὰ τὸν ϑάνατον τιμωρούμενον τὸν ᾿Αντιφῶντα 

οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἔῤῥιψαν ἔξω τῆς πόλεως τὸ σῶμα, “ σεσιύπηπεν, 

ὡς διδασκάλῳ χαριζόμενος. λέγεταν γὰρ ὡς ἔῤῥιψαν αὐτοῦ 
τὸ σῶμα οἵ ᾿Αϑηναῖοι ὡς αἰτίου τῆς μεταβολῆς τῆς δημοκρα- 

τίας. οὐκ ἐπολιτεύσατο Ἵ δὲ ὁ συγγραφεὺς γενόμενος ἐν ἦλι- 

κία, οὐδὲ προςῆλϑε τῷ βήματι, ἐστρατήγησε δὲ, ἀρχέκακον 
με 

Αὰ Ἐύλον, Ῥτο 4πὸ “ύξου ε δῖα, 5. ν. ᾿Ηρόδοτος ἣν ἀρεσυμα παῖ 
δὲ δὰ οὗτος αἀξογιρίμμ Ἡρόδοτος. Ῥ. ᾿ 

πὶ Τα ῥτίπιιις οαὐϊάϊ “44, Ῥογί. “Οϑεν (φησὶν ὃ "ἀντυλλοὺ καὶ 

ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσθη, τῆς ἐκεῖθεν ϑεωρίας ἐμφορηϑείς. ἤκουσε δὲ 
διδασκάλων, ᾿ἀναξαγόρου μὲν ἐν φιλοσόφοις, ᾿Αντιφῶντος δὲ εἰἴο. 
Αἱὰ. Ῥίον. Βας. δίερμς. χ. εἰ 5. ἀϊοπι Ρα]. Ψογαπι γοῦρα ἰγᾶπϑρορέϊα 

8556 πιόπαὶε ΜΙ. ϑέορῆ.- 

ἢ Ἐχ Επατταίογε ποοῖτο (δα 1Π1, 95. ΙΥ̓́, 10. 28.) σομπηοῖο “4π|7- 

Ἰάπι Ἀυπιο (φι τ ἈΠείογθηι ἀρρο]δὲ ϑυζάαϑ) ϑόμο τα ἀκ λ ήνω: ΘΟ, ΒΟΥ - 

Ὀ515586, διιξ ΟΥἰοαπι ΘΧογοι588 ἴῃ ΤἌπον ἡ] άεπι. 

ο Οιοΐ Οαεοϊϊλως (υὲ ὁδὶ δρᾶ ῬΙμέαγελαπε ΠΡ. ἂθ ΨΠς Χ: Ἀεὶ) 

ἐγδάτε, Απεϊρλοπίετη, [υῖξϑο ΤΠ αὸν ἀ1415. ἀΙδοραϊαμι, 14 γϑτιπι 6856 πιΐτ 

τπθ ἀὐρὶίγσου, 968 νἱᾶάθο αυϊὰά ἀδοθρευῖὶ, βῖνο σαθοίζίαπι, οἴνα ῬΙμέατ-- 

εἴμ. Ὥσπο οηΐπα ἤπογα Ἀπιρμομίθβ, αἱ ἀσαοὶ Πογπιοξθπες Π10. ὦ. περὶ 

᾿Ιδεῶν. Ἐχ Ηἷθ ῥυΐογθπι (αὶ ᾿ἰλαπιπεσίμα ἀϊοιυγ) Ζάμον ἀἰἀὲ τλὰρὶϑίστιπι 

Γαϊ556 οὐπβεο; πο ϑδωίάαε εἰϊατα ἔδϑετηομο οΟμργοΡαΐυγ ; Ροϑβίθσϊο- 

ΥΡΠΙ δι 6 πὶ ΨΘΓΙΒΙΠῚ1Π1ι8 δοὲ ΤΠυογαϊἄεαθ ἀϊοίἰοηὶβ (ὰξ πομπα}}} γοϊαπὲ 

Ἔλα {1|1) δοπια! πὶ ἐπῖ88ὁ8.ι. Ὑ16Π6 Κοφδίμπε ὧς ΠΒοίοσ. πϑί. ἐξ οοπϑεῖξ. 

ς. ΧΙ. Ρ. γ8.. δὲ͵ ΤΙοποίμση, ἂς Βοτγιρίογίθιις Ηϊδίογ. ῬΊ]05, Ρ. 5822. (βἀά, 

ῬΪογϑηέ. Ολτιδί απ. αἂ Αὐϊδίορῃ, Υ68ρ. Υ. “1262. 

» ίῖάς ΤΑμογαϊάειι, 1. 8. ο. 68." 

φ ὕϊττυμα μοοὺ γεέσὸ ἀθ 7Ζλμον αἱ 6 ἡνδιδνόε, ᾿ποουίαμα ;- πᾶτη ψαττὰ 

ἄς πιογίθ Αμιὶρμοπῆβ ἱἰγαάθῃί μἰδιοσὶ οὶ, πὲ οομδίας οχ Ῥίωξαγολιὶ 11091}9 

4ς 15 Χ. ἘΒοίοχγμπι. 

4ῳ Ῥα!, δ᾽ ὁ. 



ΥἹΡᾺ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 8:5 

ἀρχὴν παραλαβών. ἀπὸ γὰρ ταύτης φυγαδεύετοι. “ πεμφϑεὶς 

γὰρ ἐπ᾿ ᾿Αμφίπολιν, Βρασίδου φϑάσαντος καὶ προλαβόντος 
αὐτὴν, ἔσχεν αἰτίαν" καίτοι μὴ πάντα καταστὰς ἀνύνητος ᾿Αϑη- 
γαίοις. τῆς μὲν γὰρ ἁμαρτάνει, ᾿Εϊόνα δὲ τὴν ἐπὶ ἢ Στου- 

μόνι λαμβάνει. ἀλλὰ καὶ οὕτω, τὸ πρῶτον ἀτύχημα εἰς ἁμάρ- 

τημα μεταλαβόντες, ἶ φυγαδεύουσιν αὐτόν. γενύμενος δ᾽ ἐν 5. 

Αἰγίνῃ μετὰ τὴν φυγὴν, ὡς ὧν ἅ πλουτῶν, ἐδάνεισε τὰ πλεῖ- 

στα τῶν χρημάτων. ἀλλὰ κἀκεῖθεν ἣ μετῆλθε, καὶ διατρίβων 5 

ἐν ᾿ Σκαπτῇ ὕλῃ, ὑπὸ πλατάνῳ ἢ ἔγραφε. μὴ γὰρ δὴ πευϑώ- 
μεϑα “ Τιμαίῳ λέγοντι, ὡς φυγὼν ᾧκησεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ. " ἔγρα- 10 

τ ιάθ “λιν ἀὐβεηῖ 110. 4. ο, τοᾷ, 864: 

 Ῥαὶ, Στρυμόνα. 
ὁ ἘχϑῚΠ δυὶ πιδτιϊπὶε Τάς ἄ. 1. 5. ο, 260. αν ἢ γοΙθὶβ : καὶ ξυνέβη 

μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς ᾿Αμφίπολιν στρατῆ- 

γίαν. ᾿ 

τ αϊάθ ἀἰγε5 οταῖ, φοςίηγαθ δυγοᾶβ ἐπ ΤΉΊδοΐα ἀραίμαήννα, 8}. 8. 

οἂρ. 108, ᾿ 
[νυ Ἐχθρβοίδυοτί8 ἀπῆλθε. Ῥ.] 

χα Σκααπτησύλῃ ᾿ορῖξ 4ε. Ῥοτί., υἱ φιρτα. 'Σκαπτησύλης. ΓΤ ΤΣ 

Βραρεαϑαίαπι ἴῃ Νασεάοια οοἸ]]οσδῖ, 868 ἔβοῖ!ο }͵]ατοοὶ πο μοΐϊεβὲ οοι- 

οΟἰΠατὶ. Ναπι Οτάθοὶ φαϊοαυϊά ογαξ ἴγδη8 Νεβδαπι δὰ Οτιθηίςπι. {ΓΉτα-- 

οἷαπι Δρρβι]ασαπξ, ἱπ 408 τϑρίοπδ ἔτι1586 γα θείη" ϑοαρέθϑαϊα Βοπιδηὶ δὰ-- 

ἴεπι Ναοεαοπίαμι 5 θαοίαπι ᾿ πιᾶ,σῖὶ8 δάμο ἀπ] Ἰἰασιηΐ, οἰυβαθθ ργίμηδηι 

τορίοπεπι οοπϑεϊιπεγιμε ἱπίγα ϑιγυτηομεια εὲ Ναββισι. Ὑ]ὰ8 Ζιποεπεὶὲ 

Ὀοπιατεπὶ Ὗ ἅτ. Τιοοῖ. οαρ. 29. Ρ. 116. (1π βικέαγολὲ ΟἸπιοιο Ρ. 480. 

1,55. 4. Κ7. α Ῥοτῖο βἴδτιξ, 101 υοηιο «44, Θουκυδίδης μὲν «Δλιμού- 

ὅσιος γέγονς τὸν δῆμον, ποη τῶν ΒΗΘ Ὗγ 535.) [θὲ ϑδοαρέεδωϊα 

ἴαγα βιρτα ἀἰοίαπι 8. 19. ποῖ. 6.7 

γ Ουοᾶ Ηἰϊβιοτίαπη 818π| 5οτΊ ρβθτὶξ ἀπά ον ϑδᾶλῳν" οὔτα ἃ ρδΐγία γϑ-- 

μετδι αἴαὰβ ἴῃ θχϑι τὰ Ῥαΐδαϑ εϑ8εῖ, οἷασα ἱπθϊοδὲ Οσεσο, 1. ἃ. ἂς 

Οται. φυοὰ ἴῃ ΤἈταοῖα περὶ τὴν Σκαπτὴν ὕλην, ἰενιῖς νὐδυϊόϑιὰ Ῥίω- 

ἐαγοΐμς ἴῃ ΠΡ 61 1 ἀδ Ἔχβϑηἶο, 

ς Τιπιαοὶ Ραγεβ8. ἴμογο, ἂἀθ φυΐθιι8 δαὶ διεέάαηι, 3 οδϑίμπε ἄς Π|- 

ϑίοτίοῖθ Οὐ, εἰ ]1οπδίμπε ἀς ϑοιὶριουῖθιβ Η]βίονίαθ ΡΣ οβ. ἀσοὶρῖο ἀθ 

Τίπιαεο δίοιεῖο Ταμγοπιογιῖίε. [6 πὸ τνἱὰ. Θοε εγ ἀθ δῖα ϑυύίοι, 

Ρ. 179. 8384. Ρ.] ἡ 

α Αἰϊτον σοηϑεῖ θίφηγφοίμς Ηαϊίφατπι, ουἱ 1 λον ἀϊῴθς υἱάθῖαγ πιὶ-- 

Χ. 



-- 

506 οτος ΚΟ ΝΑΒΟΚΙΙ͂ΝΙ 

φε δ᾽ οὐδ' οὕτω μνησικακῶν τοῖς ̓ 4ϑηναίοις, ἀλλὰ φιλαλή- 

ϑης ὧν, καὶ τὰ ἤϑη μέτριος" εἴγε οὔτε Κλέων ἢ παρ᾽ αὐτῷ, 

οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμφορᾶς "αἴτιος, ἀπέλαυσε λοιδορίας, 
“γὡὼς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιζομένου: . καίτον οἵ πολλοὶ τοῖς 

ἰδίοις πάϑεσι συνέϑεσον τὰς ἱστορίας, ἥκιστα μελῆδαν αὐτοῖς 
πὸ 6 ς Ε τῆς ἀληϑείας. .᾿ Ἡρόδοτος μὲν. γὰρ ὑπεροφϑεὶς ὑπὸ Κοριν-᾿ 

ϑίων, Ὁ 

ο Τίμαιος δ᾽ ὁ Ταυρομενίτης Τιμολέοντα. ἃ ὑπερεπήνεσε τοῦ με- 
-- ; 3 διοώ Ἑ 2 ἤδον. “4. ΔΝ. ων ε 

τοίου, καῆοτι Ανδρομαχον τὸν αὐτοῦ πατέρα. οὐ κατέλυσε 

ἀποδρᾶναί φησιν αὐτοὺς τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν" 

τῆθ," βονωρμίαβ" ἐν 1 Φίλιστος δὲ τῷ. νέῳ :Διονυσίῳ τοῖς λύγοις 

στολεμεῖ᾽" ὃ Ἀενοφιᾶν, δὲ Μένωνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος ἕταί- 

ρῳ, διὰ τὸν πρὸς Ἠλάτωνα ζῆλον. ὃ δὲ, μέτριος, καὶ ἔπιει- 

“8κὴς, τῆς ἀληϑείας ἥντων. - Μὴ ἀγνόῶμὲν δὲ, ὅτι ἐγένοντο 
᾿ ὦμο ἢ δ. : ἣν 

" Θουκυδίδαι πολλοέ᾽ οὗτύς τε ὁ ᾿Ολόρου παῖς, καὶ δεύτερος 

) ῳ 

φαῖοτ ΡαΐγΙΔ6 ΟὟ ἱγγοβϑίδυα. Ἔχϑ1}1]} πη] οἕατα. γϑγαπι 1116 ἡπ πο Ῥίας 

Ἰαδῖο βουίου Τ ἤν αἰ ἐ5 σοπβου, πὸ αν αιαλνι, τὼ 

δ' ΤΙαρ᾽ αὐτῷ ποῖ ἁρποβοὶξ δίας, ἤυποὸ ἈΤαγοεὶ πὶ Ἰοουπὶ οἰΐατβ 

ἔπ γοοῖθυ8 ἀπήλαυσε οἱ ἀπολαύειν. π᾿ ῬΑ]. δῷ Ππαθο γογθά᾽ ἴη τπᾶγρ. 

βοσίρίαπι, ἔμπροσϑὲν εὐρή «.. οὗ χρεὼν δὲ, 4086 ἄοοι. Φγοπιποῖ 51-- 

συϊποῦτθ δαδρί σαί ἕωπροσϑὲν εὕρηται μὲν, οὐ χρεὼν δέ. Ἷ 

δῦ Ἡοτοαοί. 1. 8. 6. οά. ὙιΔο ῬΙωξαγοίμεπι. ἂς πιο] βτϊίαίο, Ἤστο- 

ἀοιὶ, Ῥ. 8ηο. Εα. Ῥεαηοοῇ. ᾿ 

ο Τίμαιος ἠβουλήϑη μείξω ποιεῖν γν υπφρσίμ το πο αοαῖδ, φιιΣ 

δεῶν. ϑωίίας, ἡπθπὶ νὰ ἰῃ γοοθ Τίμαιος, τπἰ εὐ Ῥιιξαγολβιτ τὰ Υἱΐα 

ὙΠποΙβομίῖ8. νυ ᾿ 

᾿[ἃ ᾿Ὑπερεπήνεσε ρτο ὑπερεπήνησε ϑιρρεάπαν!ε ΡαᾺ],} 

[6 ὕτθ!β Ὑδυγοπιθηδὶ 80 εὸ ἱπδίδιιγαίδο. Ῥ.] ; 

Ε Ἀείενε Ῥιωξαγοίμεα, Ῥλϑέωπε οπναῖαπι. Ἠοτηΐπιιπι δε ἀἰο 8:55: πυιιην 

ξᾺ1556 ἔΥΥΘΏΠΟΓΙΔΗΙ, Ῥτγδθϑοχελπι 8 Πὶοχιγϑίὲ, ἐμτιογὶς. Οὐδογα 1 ἀπ νΥἱΐα Ῥίο- 

χιῖς, Ὁ. 974. Ἐαά. Ῥταποού. [Οοεον ἀπ Ἰάθτο, ἀθ οἷα δ υγαοιιβατιιπι Ρ, 12. 

854. Ψογθιπι πολεμεῖ εχ βοηϑεῖ γ6] δ πλῖ]1 νϑῦῖρο, οογσιιρέιπι νι θίιν, Ρ.] 

85. ιᾶς Χεπορλοπέοια ἃ. Ἐχροθιϊόπο ανσγὶ, ἱπ ἥπθ Πδυὶ ἐθγιῖῖ, 

εἐ Πίορετθπηι Τ᾿ αδγέϊαπε 10, 2. ϑϑρτα. 80. οὐπὶ μαπονα οοηξον δμξάαπι τὰ 

γ. Μένων. 

ἅ Τέσσαρες δὲ εἶσι ϑυνοδίδῳ ᾿Αϑηναῖοι" ὃ ἱστοριογράφος, καὶ 

ὃ Ταργήττιος, καὶ Θετταλὸς, παὸ ὃ ἡ“Ιιληςίου υἱός. δελοί- “»εἰδέογἀ. 



ὙΥᾺ ΤΗΘΟΥΘΙΡΙ5. 520. 

δημαγωγὸς, ἱ Μιλησίου, ὃς καὶ Περικλεῖ Ἀ διεπολιτεύδατο" 

τρίτος δὲ γένει ὦ Φαρσάλιος, οὗ μέμνηται "' Πολέμων ἐν τοῖς 

πεοὶ ἀκροπόλεως, φάσκων αὐτὸν εἶναι πατρὸς Μένωνος" τέ- 

ταρτος ἄλλος Θουκυδίδης ποιητὴς, τὸν δῆμον ᾿Δχερδούσιος" 

οὗ μέμνηται "᾿Ανδροτίων ἐν τῇ ᾿Ατϑίδι, λέγων εἶναν πατρὸς 

᾿ΔΑρίστωνος. συνεχρόνιδε δ᾽, ὥς φησι 5 Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ 29 

ἱστορίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿“γάϑωνι τραγικῷ, Νικηράτῳ 

ἐποποιῷ, “καὶ Ῥ Χοιριδίω, καὶ Μελανιππίδῃ, καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη 50 

᾿Αρχέλαος, ἄδοξος ἣν ὡς ἐπιπλεῖστον, ὡς [Ὁ] αὐτὸς Πραξι- 

φάνης Ἵ δηλοῖ᾽ ὕστερον δὲ δαιμονίως ἐθαυμάσϑη. οἱ μὲν οὖν 5: 

Ῥ. 408. 498. (λοβατη, ν. γοῦ, δὲ 786ρ. 941- νὰ, 27οιισϑέωπι Ὗ. Τιβοιίοι. 

Δεῖο. 26., δὶ ποι Μιλησίου, 5ε8 Μηελησίου 5ογρεπάιϊμη σοπίοπαϊξ,) 

Σ Ομΐας ππεπιϊπεχιπέ Ρίαίο, ῬΙίμίαγοϊωδ τὰ ῬόΥλο]6, “ἐλοπαδω5. δὲ 

Τλμογάϊαδδ ποϑίεσ, 1. 1... 9.117. 

Ὁ ϑυπὲ φιὶ ργϑθξεσδηξ ἀὠντεπολιτεύσατο. Ναπι ἀντιπολιτεύεσϑαι 

6 σομέγαυιβ Ραγεθ5. ΠῸΠ τᾶγο ροδίξιπι ἱπναπίπιαϑ, Ῥυϑθϑβεγίπι ἀρυΐ 

Ῥοϊγαόπεπι εἰ Ῥ]ωξατοίμιπι. Ὑιᾶθ ρίατα ἀρὰ σαραμδοπιτπε ἃ Ῥφὶν αθγιὲ 

Θιταίερθπιαία, Ρ. 45, Εὰ. Τιράμπ. (ΤΡ. 1. Οαρ. 21, δὲ 51. δέορβαπες 

Ηἷο φοπίϊοιβθα ἀντεπολιτεύσατο, εἰ ἱπ Αἀποίαί. ἴπ 50Π0114 Οὐὕβθοα δ 
Ρ- «. Ὁ]. 1. ν. 1. συνδιεπολιτεύσατο.) [Ζιαπολιτεύεσϑαι ἕδπιοῃ 1ά6πιὶ 

αἰβιϊῆοατθ φιοα ὠἀντιπολιτεύεσϑαι σοπϑίδξ εχ Τιοχίοῖβ., ΡῺ] 

1 Ἡυπο ππεπιοσαὲ Τ μον. 1. ὃ. ο. 92. δὲ 146πὶ 65, πα Ραΐο» 481 

δοποϊϊαφεϊ Ατϊδίορμ. ἀϊοῖταν Θεσσαλός᾽ πθὸ ἔουϑϑῃ Δἰτπ5. οδὲ ωδάόπι 

Γαργήττιος 840 εο, «ἱ δριιὰ ͵Ζαγοοἑ Πτειεπε ᾿ἀχερδούσιος δα], 

πα ψιχὶε Ῥιοϊοπιαοὶ Ε)ρὶρ]απῖϑ τεπιρου θη.» δἴᾳιιθ ΠΙΡσττα ᾿π8ογῖ- 

Ῥεῖε, ἕθβῖο δίγαϑοπε 1. ΓΧ. περὶ τῶν ἀναϑημάτων τῶν ἐν τῇ ̓ ἀκροπό- 
λει. Μιᾶς οι οὶ Οεοτορίαπι, ο. ῷ. εἴ Κ͵οδδίωπι 46 ΠΙϑι, Οὐ. ], 1. ὁ. χδὲ 

π Ἠυΐὰ5 πιεπιίπου Ῥαμδαγιίαβ, Ῥίωμξατοδις,) «Αφ]ζατιμδ., ΟἿοπιθτιδ, 

αἰϊίφια, ΨΙάο515 Κοσείαπι 46 ἨΠ5.. Οτ. 1. ὅ. 

ο ΝΙεπιογαΐυγ ἃ Πιαδγέϊο τὰ να Ῥ]διοπὶβ, 

Ρ Χοιρίλῳ ταρ!]επι οὰπὶ Οαδαμδοσιο, (βΐ δίθρίαηο). ἴ Ὁοπῇ, 

ΝΣ ΟΠοογίθα ραρ. ὅ0. 586ᾳ6ᾳ. 6. ύιναον.] Ναπι Ολοετγῖ- 

Ζαπι νἱκῖβδθ Τλωςγ αἰ αἰδ τοπιρουῖθι5. οομδίαί. Οποογίάϊιπε δυΐθηι π 

Οὐτδθοογιιπι τπο πα η 15 ἔγιιδίγα ἀυθθταβ. Π6 ροθίδσιιπι, 4008 πιότηογαΐ; 

;είαϊθ, υἱάθ Ῥοδϑίωπι 46 Ῥοεῖῖβι [Ὁ ὲ ΝΘ δηῖρρΙ 6 υἴτοαμε» Ροϑίϊβ ἴω. 

τἰςῖὶβ ᾿ζωξίον. τὰ ϑωϊα. Ῥ.) 

ᾳ Δηλοῖ ὁ Ῥα]. τεσθρέυτα ὑτὸ φησί. Ῥαι]ο δπίθ ὁ απο αὐτός ἑ 

οοπδοΐυχα δαί, Ρ.7 
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᾿ αὐτὸν ἐκεῖ λέγουσιν ἀποθανεῖν, ἔνϑα καὶ διέτριβε φυγὰς 

ὦν καὶ φέρουσι μαρτύριον τοῦ μὴ κεῖσϑαν τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς 
᾿Αττικῆς. “ ἴχριον γὰρ ἐπὶ τοῦ τάφου κεῖσϑαι" τοῦ κενοτα- 
φίου δὲ τοῦτο γνώρισμα εἶναν ἐπιχώριον καὶ νόμιμον ᾿Δττικὸν 
τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ δυοτυχίᾳ τετελευτηκότων, καὶ μὴ ἐν ᾿Αϑήναις 

53 ταφέντων. Δίδυμος δ᾽ ἐν ᾿Αϑήναις, ἣ“ ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐλ- 
ϑόντα, βιαίῳ ϑανάτῳ ἣ' φησὶν ἀποθανεῖν. τοῦτο δέ φησι 

Υ Ζώπυρον ἱστορεῖν. τοὺς γὰρ ᾿Αϑηναίους κάϑοδον δεδωκπέ- 

τ Αὐτὸν ἐκεῖ λέγουσιν. Τιὰ Ῥα]. Ψυ]65ο ἐκεῖ λέγ. αὐτόν. 

. ΠΙϊς, φαΐδυβ δερυϊίαγα Ἰθρῖθιι ἀθηδραία ογαῖ, Οϑποΐδβρ!βα Θχϑέγυϊ 

σοϊθραπὲ ἱπίγα Αἰζίοαθ ὅπθβ, δϑᾶ ἱπιροβίία ἐμπιαϊο οσιοθ. Ψι1ᾶ6 Ῥοέίῥὲ 

Οὐγηπιδηΐ. ἴπ Ιδρ85 Αἰσας Ρ. 802. δ νοοὺϑ ἑκοίον οοπβιΐα Ζίρϑὲ πο-- 
ἰδ5 86 ΠΡ 6]]υτα 46 οσσθ, (Πδεο τὰ διωέάα ν. ἑκρίον, 50} ποιιῖπθ 7}ώ- 

οΥ ἀϊαὶς ἴια Ῥευρεύατα Ἰθραπίαν  ᾿Ικρίον γὰρ ἐπὶ τοῦ τάφου κεῖται τοῦ 
ἀενοταφίου, Θουκυδίδης. Γνώρισμα ἐπιχώριον κ. ν. ᾽4. τ. ἐπὶ δυς- 
τυχίᾳ τ. κι μ. ἐ. ᾽4.τ. Οὐδε Ηἰπο δπιθπᾶδυ! ροσδυπῖ, Ῥεέϊέως ἱκρίον 

δε56 σγμσετπ ὉΘΠΟΐϑρΗΪΟ ᾿πηροβίζαπι, σιοσηοο 8πὶθ ϑαπὶ δἰϊαπι 6105 Ποσ 

δοσερίββα δου δὶ Σύρϑίμδ ἴθ Νοῦς δὰ 110. 1. Ὧθ ὕσιισα οαρ. 4. σο! δὶς εχ 

ἘΡΊρταγηηαίδ Ε]απεὶπίγι ἵτπι ΑἸ οαθυπι ροθίαπι ρα Ῥίμέατοἦτπε ἴὰ ἘἾ4-- 

τοϊηΐηο; δθα οοπἰθοΐατα, υξ ταλμὶ νἹἀφέαυγ, τιοπ να]46 ἤγηπα. αυῦίαβ 5᾽βυῖ-- 

βοιποπδα Βυΐαβ γοσαθ}} παρεπὲ νοΐοσες Τιοχίοοργαρλὶ, Ἐϊπιδέαϊπέως δὰ 

ἘΠΟΠΙ ΘΓ ΠῚ σΟΙΩΡ] υΥθιιβ Ἰοοἶβ, δϑολοϊίαδέδο ἈΡΟ]]οπὶὶ ΒΠοᾶ. 1. Αὐροπαυξ, 

ν. 8606. εἰ δοῤοϊίαςέ65 Αὐἱδίορῃαπὶς ΝῸΡ., ν, 296. χιοχι πιόπῖο ἐκρέον 

δητέοοτπ Ἰπίεγργϑίαϊυβ οδὶ, Ζήρϑίμδ ρμυΐϊαὶ ἑξαδιίατπ ιν ἤρπωπι παναῖΐδ 

1α͵586.) [ϑουίρδιιπιιβ δαΐθπι σοσαθ]ημη μος προπαροξυτόνως οὐπιὶ Δ]. 

Ελγπιοῖ. ΜΜ. Ρ. 501. ν. χϑ. [105. ΑἸ ἰδαᾷαθ. οὗ, δέορα. ΤΠε5, Ρ.] 

ἐ Οεπορβίαμῃ ἀθ Ζάμεγ αἰ Ὁ Ἔχ]! στονοοαπάο ἀδοταέιπι ΟΡ ϊ- 

Ῥαΐδβδ8, ἰρβισηηιιθ δέϊαπι Τάμον ἀϊάσπε Ῥοβὲ υθαϊταπι 4010 ἔμπΐβδθ. Ῥθσθπι- 

ἕσιη,, 50. 1 Ῥαμδαηίαβ ἴθ Αἰμοῖδ, ῃ. φι. Εά4. Ῥταποοῦ. (Ἀτο, Οδρ. 
ΧΧΙΠΣ) ; 

ἴω Ουδθ βοαυαυπέαγ, οπιπία ἄεδυπε ἐπ ῬΑ]. ἀδαὰθ ηἂ ᾿ἀναμνησϑῇ 

τινὸς περιττοῦ Κ.49.] 
« 

ἡ Ἰᾶἄοπι, ραυΐο, 6βδὲ ἴσο Ζορυτχεϑ οὰπὶ 110 Βγχζαρέϊο,, ουἷὰβ ππδπιῖ-- 

σὐἱ Ῥιίωξαγοίνως ἴῃ Ῥάγ411, πιῖπ. οἂρ. 56. Ὑ͵]4ο Κ᾽ οοδέαπε ἂἃθ Ηϊδίοχ, ἱΟτ. 

ὯΡ. 5. [Οοπῇ, Μεῖεσ, ἂς Ῥοπὶβ θαπιημδῖ. Ὁ. 228. Ο. ᾿ίπαονζ.} 



ΓΑ ΨῬΗΟΟΥΌΠΌΙ5. 5); 

ναι τοῖς φυγάσι, πλὴν τῶν δ Πεισιστρατιδῶν , Υ μετὰ τὴν ἦτ- 

ταν τὴν ἐν Σικελίᾳ. ἥκοντα οὖν αὐτὸν. ἀποϑανεῖν βίᾳ, καὶ 

τεϑῆναι ἐν τοῖς Κιμωνίοις μνήμασις καὶ «καταγινώσκειν εὐή- 

ϑειαν ἔφη τῶν νομιζόντων αὐτὸν ἐκτὸς μὲν τετελευτηκέναι, 

ἐπὶ γῆς δὲ τῆς ᾿Αττικῆς τοϑάφαιαι δ εἰ γὰρ...», οὐκ ἂν 

ἐκέδῃ ἐν τοῖς πατρῴοις μνήμασι ᾿ συλλήβδην ". Ἐ τεϑεὶς, οὐδ᾽ 

ἂν ἔτυχεν οὔτε στήλης, οὔτε ἐπιγφάμματος, ἢ τῷ τάφῳ προς- 

κειμένη, τοῦ συγγραφέως μηνύεν τοὔνομαξ ἀλλὰ δῆλον ὅτι 

χάϑοδος ἐδόϑη τοῖς φεύγουσιν, ὡς καὶ ὃ Φιλόχορος λέγει, καὶ 

» Δημήτριος ἐν τοῖς ἄρχουσιν. ἐγὼ δὲ Ζώπυρον ληρεῖν νομί- 

ζω, λέγοντα τοῦτον ἐν 5 Ἔ Θράκῃ ἢ τετελευτηκέναι" παν ἄλη- 

ϑεύειν νομίξῃ ἃ Κράτιππος αὐτόν. τὸ δ᾽ ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμαιον 

αὐτὸν καὶ ἄλλους λέγειν κεῖσϑαι, μὴ καὶ σφόδρα κατογέλα- 

[6] 

---.ὦ----------... 

α Ναπὶ ρΡογεμπδοὶ δᾶθο οἷΐο δὸ5 μαβδαδτιπηΐ, ὑξ πθ ἀσοορία ααϊ΄θπι 

ἴπ ϑ:οῖ Πα οἰαάθ ἴῃ αἰβογίπιαπ βαπαπιιῃι ϑἀατιοίῖῖ, Ροδὲ ϑῃπὸ5 ΠΟΠΔρ μα 

ὅτιο8., οἴπὶ ΦΧ Ό 115 “αϊδιιδουτιητιο τϑαϊειτα ἤατοηΐ, Πο5 τ οῖροτΘ νοΐ 6- 

τἰπί. Ὑιάθ Πδφεγεϊὰ Ῥιδιδιγαίιπη,, ο. ΧΥῚ. ; 

[7 ἵπτὸ Ῥοβὲ ὑσθοθῖι 8 γὰγρυσυνα οαρίαπὶ γε ΧΧΧ, κο ἡμνα οχρυ]- 

8505. ΡῚ 

ς Εἰγὰρ [ἂν] ἐτέϑη ἐν τοῖς πατρῴοις μνήμασι δ όβδην τεθεὶς, 

οὐκ ἂν οἷο. Ιοροπάαπι οχἰϑεϊπιαὶ κ6. Ῥογί. (Αάἀ61 Ῥογέμβ, Ὑἱάθ 1η|Γ8, 

τὰ ὀοτὰ αὐτοῦ κρύφα. Τερόπάμπι ἢ Ἐρύβδην τεϑείς "ἢ 14 εδΐ, 1105 

41. ϑδέερήι. 4ὰϊ γϑυεῖε, μος δὲ δϑεθξ, ττήος δ, ἕν 11ὸ ἐπὶ ανῇο Ἱποπ- 

πιογιῖο ρμοδίξες ζμῖ55εῖ.) [Ροβὶ εἰ γώρ γε] ἀπὸ χοινοῦ ΞαρρΙοπάμπι ἐκ- 

τὸς ἐτελεύτησε, Ὑ6] ἴασιπα δϑὲ. Ῥϑιΐο ροβὲ οὐδ᾽ ἂν ἔτυχεν δογίρδι- 

τῦ5. Ἐ.] 

α 80. ἴὰ ἸΡτο 496 Ατομοπιῖθυδ, ἄθ 4τιο “ἤη}} πε ἐν ᾿Ολυμπιάδων 

ἀναγραφῇ; δα ΟἸγπιρ. Ο. 1. ἅπ. {Π|., φιο ορὰβ Ῥδγ8. εγαΐ σομηηθῃί- 

ὙἹοσιιπα ἀδ Διο, υἱ Θα᾿ϑεϊηναῦ 4 δ δι 5 46 Ηϊδὲ, Οσ. ], 1. ὁ, τῷ, 

δ Πενιείγίαπι ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων ἀναγραφῇ 015 οἶϊαε ίορση6᾽ 

παδγέϊμ ἴπ νἱϊα Ὑ Βαϊειθ ; αἄεξο τὲ πιΐγιπα βἰξ οἰπ8 ΠΟ τηθπιΐ 1586. 1ῃ 11- 

Βτοζαιι “θεπιοίχιὶ οαἰαῖορο,, 4πθ πὶ οοπΐθχιε, 110. 8, ὅρη. 81. 

[ὁ Ῥτο. Θρῴκῃ Ἰοσουάμυπι ᾿ἀττικῇ ϑυδρίθαι ϑαπθαδ οὰρ. Πν Ρ.] 

ἃ 15, Τλμογ αἱ δὲ ας 4}4}15, ηὐἱ (ἰδϑέθ Πισηγϑο. Ταϊϊοατῆ. ἴπ τουῦϊ- 

οἷο. ἂς. Τλως αἰαὶ Ἠλδιοσιὰ) εα αυδθ α Ἵππον ἀϊάφ Ογλ 858 μων" βου" 

8. οοπηρίθχεβ θ5ῖ, : 

τ 
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δάστον ἦ. «Δέγεταν δ᾽ αὐτὸν τὸ εἶδος γεγονέναι», σύννουν μὲν 
τὸ πρόξωπον, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας εἰς ὀξὺ πεφυ- 
κυίας, τήν τε λοιπὴν ἕξιν προρπεφυκέναν τῇ δυγγρύραν παύ- 
σασϑαι δὲ τὸν βίον ὅ ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη, μὴ ἀρ νή 
σαντα τῆς συγγραφῆς τὴν προϑεσμίαν. 

55 5: Ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὃ Θουκυδίδης εἷς μὲν τὴν οἴκονο- 

μίαν, ὃ “Ομήρου" ἐϊδῥρου δὲ, εἰς τὸ μμεγολοφυὲς καὶ ὑψη- 

λὸν τοῦ χαρακτῆρος ἢ ἀσαφῶς δὲ λέγων ἀνὴρ ἐπίτηδες, ἵνα 

μὴ πᾶσιν ᾧ εἴη βατὸς, μηδὲ εὐτελὴς φαίνηται, παντὶ τῷ βου- 

λομένῳ νοούμενος εὐχερῶς, ἀλλὰ τοῖς λίαν σοφοῖς δοκιμαζό- 

μενος, παρὰ τούτοις ϑαυμάζηται. ὁ γὰρ. τοῖς ἀρίστοις ἐπαινού- 
μενος, καὶ κεκριμένην δύξων λαβὼν, ἀνάγραπτον εἰς τὸν ἔπει- 
τὰ χρόνον κέχτηται τὴν τιμὴν, οὐ κινδυνεύουσαν ἐξαλειφϑῆ- 

7 νὰν τοῖς ἐπικρίνουσιν, ἐζήλωσε δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον, ὥς φησιν " 4ν- 
τυλλος, καὶ τὰς Γυργίου τοῦ “εοντίνου παρισώσεις, καὶ 

6 ουιδι ται! εδὲ Τἤμογἰάοπι υἱέγα βοχϑροδίπησπι ἀππαπι νἱΐᾶπι ᾿το- 

ἄυχῖδθθ : αατπὶ (θὲ σ΄ ἤο 1. ΧΥ͂. ο. ΧΧΙΤΙ.) τμλεῖο "0111 Ῥεὶορομμδ- 

δ. φυϑαγαριπέα Δῆμος Πϑέιι8 ἔτι1550 νι θϑέιγ, δίαπθ (ας ἴπῖτα αγοοϊ" 

ἤίγιι5)ὺ ΟὈΙοτῖς πῃ ΤΆΉγδοῖα ροϑὲ Ῥε]ορομππεβίδοιιπι θο Παπὶ ἥπιΐαμπα, [0 , 1. 

οἂρ, Π.] ἶ 
[} Νονυχα Εἴηο ογάϊτὶ βουϊρίουθμι, οοπϊςοἰπιὰς οἂρ. Π. Ῥ.] 

[5 Δὲ νι. «αρ. ΧΧ, Ρ1 

ἀ Ὧθ Τλμογ ἀϊάϊς οὈβουνιίαϊθ ἐπ σοποίομϊθιιδ φασχίξας Οἱσογο ἰθατα- 

410 ΤΟΥΌπΙ ΘΟΙΙΡΥΘϑϑίομ 8 δου 15 πᾶτη γΘΥΒΟΧΣΙ ΠῚ ῬΥΟρΡΘ ΠΌΠΟΙ ΠῚ 861}-- 

ἘΘΠ ΙΩΥῚΙΠῚ ὨΠΊΕΥΟ σΟηΒδαμ 5. δϑί, Οὐϊποίϊαπι 1α 1 ἢμογ αἰάδ οὈϑοιτὶ-- 

(5 ἃ γϑυθὶβ ρυουθῃΐξ, αὐ γ68] 1114 ᾿παάϊοαπὲ 1) ον οἱ Ἡαϊϊοαγπ.: εὐαρί- 

ϑμητοι γάρ τινές εἶσιν οἱ πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβαλεῖν δυνάμενοι 

χαὶ οὐδ᾽ οὗτος χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνιοι. ἔ ; 
[ἐ Νοία πιοᾶάοβ ναγίβίοβ , συογυπι Θσθπιρία ε 7Ἴμςγ ἀἰὰθ ἴρϑο ρχγοΐυ-- 

Ἰἰπῖιβ σαρ. ΧΧῚ, Ρ.] ' 

ἀ 6 Τπυογαϊαϊ5 ἱπιϊεδους Θογρέαο γἱᾶ. ορ. ΧΧΊ. Μαϊταπι μιῖο 

ΥΠΑΧΙΤΗΙ ΠῚ 416 ΊΓΙ 7) 41} ροδίεα δαηΐ βϑοαεῖ, ἀθθαδυιπὶ; πᾶπὶ αὐ Ῥῆλίϊο- 

δέγαίτις τὰ Ἐρίδί. αἷς, Ογίξϊας δοὸ Τάμον αἰ ἀθ5 ἀοοθρέιπι 111 γϑίεσαπε πιᾶ-- 
ξυϊβαυπι βίαιθ ϑχαρρθγαίιπι ογβίϊομΐβ βθηὶ8 7. φυοᾶ Ῥλὶϊοσίγαξὰδ ᾿νοοαὶ 
μεγαλόγνωμον καὶ τὴν ὀφρῦν. ἙἸοταΐε οἰγοαὶ ΟἸγπιρ. ΙΧΧΧ, Ὑ|ο 
Ῥοδδίιτε ἂς ἈΒθίοσῖοοδ παῖ, οἕ οοπδίξξ, ο8Ρ. 10. 
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᾿ 3 - 3 , 3 ,ὔ 2 Ὶ -- 

τὰς ἀντιθέσεις τῶν ὀνομάτων, εὐδοκιμούσας κατ᾽ ἐκεῖνο καὶ- 

φοῦ παρὼ τοῖς “Ἑλλησι᾽ καὶ μέντοι καὶ ὁ Προδίκου τοῦ Κείον 
᾿ ᾿ μΕ δὺ᾽ ἢ 2 ἔδὰ ͵ Η ͵ 

τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβολογίαν. μαλιστὰ δὲ παντῶν, 57 
[ ᾽ 2ω. χ ᾿ - Αι δ, 3..Δ 

(ὅπερ εἴπομεν.) ἐζήλωσεν “Ὅμηρον, “αἱ τῆς περὶ τὰ ὀνόματα 
- “» 3 ͵ » 

ἐκλογῆς, καὶ τῆς περὶ τὴν σύνϑεσιν ἀκριβείας, τῆς τε ἰσχύος 

τῆς κατὰ τὴν ἑξομηνείαν, καὶ τοῦ κάλλους, καὶ τοῦ τάχους. 

τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων τε καὶ ἱστορικῶν ἀψύχους ὥς- 58 

περ Ἢ εἰςαγόντων τὰς συγγραφὰς, καὶ ψιλῇ μόνῃ χρησαμένων 
διαπαντὸς διηγήσει, προςώποις δὲ οὐ περιϑέντων λόγους τι- 

3 

νὰς, οὐδὲ ποιησάντων δημηγορίας, ἀλλ᾽ ᾿Ηροδότου μὲν ἐπι- 
, 2 ᾿ ᾿ “ ΕῚ δν..3. 4 ᾿ Α , 

χειρήσαντος, οὐ μὴν ἐξισχύσαντος (ἢ δι΄ ὀλίγων γὰρ ἐποίησε 

λόγων, ὡς προςωποποῖίΐας μᾶλλον ἤπερ δημηγορίας) μόνος 

ὃ συγγραφεὺς ἐξεῦρέ τε δημηγορίας, καὶ τελείως ἐποίησε μετὰ 

κεφαλαίων καὶ διαιρέσεως, “ ὥςτε καὶ στάσει ὑποπίπτειν τὰς 
δημηγορίας" ὅπερ ἐστὶ λύγων τελείων εἰκών. Ῥ Τριῶν δὲ ὄν- 59 

» [ » - 

τῶν χαρακτήρων φραστικῶν, ὑψηλοῦ, ἰσχνοῦ, μέσου, παρεὶς 
᾿ 7 5." ᾿ ρ }] [ »Ἤ - ΄ , 

τοὺς ἄλλους, ἐζηλῶσε τὸν ὑψήηλον, ὡς ὄντα τῇ φύσὲι προς- 

φορον τῇ οἰκείᾳ, καὶ τῷ μεγέϑει πρέποντα τοῦ τοσούτου πο- 

λέμου. ὧν γὰρ αἴ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρε- 
΄ “ ᾿ -“ ’ ο, ᾿ ᾿ ᾿ »Ἤ 

πε λόγον ξοικπέναν τοῖς πράξεσιν. ἵνα δὲ μηδὲ τοὺς ἄλλους 4σ 

ἠυνοῆς ἡ Ω ἦσϑι. ὅτι Ὁ μέ ὃν ᾿Ηρύδ, ΓΝ ὃ ἀγνοῇς χαρακτῆρας, ἴἔσϑι, ὅτι Ὃ μέσῳ μὲν Ἡρόδοτος ἐχρήσατο 

(ὃς οὔτε ὑψηλός ἐστιν, οὔτε Ψ . τ ἰσχνῷ δὲ ὁ Ξενοφῶν. 
Ἵ 

» 

1 Ῥγοίασογαε ἀϊδοὶρα]ι5 ξυϊε Ῥγοείέοιιδ, εἰ θα 8}1}5 σοτ βίαθ, αύθπι 

ἃ καλλιλογίᾳ οἴατι 27] ααίππεες ΤΎΤΙΙ5 οομππιθηθαῖ, Πίδδογέ. 7. ΨιΔο 

διωίααχπ. 

[πὸ Μδ!πι εἰςαγαγόντων., ῬγΟΡίοΥ βεαιοπέϊας Ῥ.] 

[π ΟΣ, οαρΡ. ΠΙ. Ρ.] 

[ο Ταϊεγργείαπέυς ὧωὐ αὐ εογίαπι οαδας 8ἰαΐωπε τενοσαγὶ ρΡο5-- 

δὲ, Ῥ.] 

Ρ Ὀεβοσῖρϑῖε εχ πος Ἰοοο ᾳυδεᾶδπι ϑωὲάαϑ ν. χαραχτῆρες. 

4 Ἰάεπι ρίαπθε ἀβ εο ἢίοπγϑβ' Ἠαϊϊοανγπ., αὶ ἴπ ΠΡ611ο 4 ψοῦιτα 

δἰχμοίωτα Ἡοτοάοίωπι ταθαϊατα ομαγαοίθγοιῃ οἷπὶ ΠΌΠΊΘΤΟ δθοιΐμπι ἐ856 

50 Υ10 1. 
σ [ἰὰ ἀϊδεσίθ ἅθ εο ίοηγϑ. Ἡαϊίσαγη. π᾿ Ῥχδεσορίϊ8 ἀΦ ογαίίοτιδ 

πιρέϊαϊξ,, ΘχΊΤοταὶα ἴογθ υουθ 8. 



5090 ς ΜΑΠΟΕΕΝΙ 

μι διά γε οὖν τὸ ὑψηλὸν ὁ Θουκυδίδης καὶ “ποιητικαῖς πολλά- 

κις ἐχρήσατο λέξεσι, καὶ μεταφοραῖς τισί. περὶ δὲ πάσης τῆς 
συγγραφῆς ἐτύλμησάν τινες ἀποφήνασϑαι, ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς 

συγγραφῆς, οὐκ ἔστι δητορικῆς, ἀλλὰ ποητικῆς. καὶ ὅτι μὲν 

τούκ ἔστι ποιητικῆς, δῆλον, ἐξ ὧν οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ τινί. εἶ 

δέ τις ἡμῖν ἀντείποι, ὅτι οὐ πάντως ὁ πεζὸς λόγος δητορικῆς 

ἔστιν, ὥςπερ οὐδὲ τὰ Πλάτωνος συγγρώμματα, οὐδὲ τὰ ἰατρικὰ, 
λέγομεν, ὅτι ἀλλ᾽ ἡ συγγραφὴ κεφαλαίοις διαιρεῖται, καὶ ἐπὲ 

45 εἶδος ἀνάγεται δητορικῆς᾽ κοινῶς μὲν πᾶσα συγγραφὴ ἐπὶ τὸ 

συμβουλευτικὸν (ἄλλοι δὲ καὶ ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν ἀνάγουσι» 
φάσκοντες, ὅτι ἐγκωμιάξει τοὺς ἀρίστους ἐν τοῖς πολέμοις γε- 

γομένου:).» ἐξαιρέτως δὲ ἡ Θουκυδίδου ἐν τοῖς τρισὶν εἴδεσιν 
ὑποπίπτει" τῷ μὲν συμβουλευτικῷ, διὰ τῶν ὅλων δημηγοριῶν, 

πλὴν τῆς Πλαταιέων καὶ Θηβαίων, ἐν τῇ τρίτῃ" τῷ δὲ πανηγυ- 

ρικῷ, διὰ τοῦ ἐπιταφίου᾽ τῷ δὲ δικανικῷ., διὰ τῆς δημηγορίας 

νῶν Πλαταιέων καὶ τῶν Θηβαίων, ἃς ἀνωτέρω τῶν ἄλλων ὑπεξ- 
εἰλύμεϑα. ὅπου γὰρ δικασταὶ πρίνουσι “ακεδαιμονίων. οὗ παρα- 

γενόμενοι, καὶ κρίνεταν πρὸς τὴν ἐρώτησιν ὁ Πλαταιεὺς καὶ 

ἀπολογεῖται περὶ ὧν ἐρωτᾶταν, διὰ πλειύνων τοὺς λόγους ποιού- 
μενος, καὶ ἀντιλέγειν τούτοις ὁ Θηβαῖος, εἰς ὀργὴν ἱτὸν Δακε- 

δαιμόνιον προκαλούμενος ̓" ἡ τοῦ λόγου τάξις καὶ μέϑοδος καὶ 

,.5 τὸ σχῆμα, δικανικὸν καϑαρῶς ἀποφαίνει τὸ εἶδος. “Πέγουσι δέ 
τινες τὴν ὀγδόην ἱστορίαν νϑθεύεσϑαι, καὶ μὴ εἶναι Θουκχυδί- 

-- δου" ἀλλ᾽ ἃ οἵ μὲν φασὶν εἶναι τῆς ϑυγατρὺς αὐτοῦ, οἱ δὲ, 

Υ Ξενοφῶντος. πρὸς οὗς λέγομεν ὅτι τῆς μὲν ϑυγατρὸς ὡς οὐκ 

 ϑυθιίπιοπι 6556 Τλμογαΐάσπε ζαϊοίιν Τιογιγϑὲμδ,, εἰ. ΘΠᾶγβ- 

εἴετὶ ἀξίωμα εἐ ὄγκον αϑϑίβπαὶ Ηδγπιορόπθδ; οἱ δὐΐοπι αγαν ξαέθπι 6 
τηδϊοβίδίθπι ραβϑὶπι ἔθγα οὔνπεϑ οΘοποθάαηΐ, 

ἐ Νιά6 Τίοπγϑδίωπι Ηαϊΐοατπ. ἃς Τλἰμογάϊάϊς Ἰάϊοπιαῖθ εὲ Σιοπρὶν 

πππὶ περὶ ὕψους ο. 20. εἰ ὅ4. [ϑιρτὰ οἂρ. ΧΧ.] 
[ω Ὀϊοθίυν δ 46 τ, 1. Ψο]. “1. Ρ.] 

ο Ἑδυίαν ἰάπιθη ἀθ Χοπορ]ιοπίθ, ᾳαρηιδαπιοάιππι ἐδϑίαϊυν Σαδγέξι, 

«ποᾶὰ οὐτπὶ Τἤμον ἀἰάαπε ροβδθξ βαρρυίπιεσθ, Ῥγίπιιι8 δἰ 8 πιοπαπιθηΐα, ἴπ 

μισθπὶ ργοίγαχοσιε; 0 γα] δοὶὸ ποπιῖπθ, αυάπίαπι ἢΠῚ ἀοθθαμε. οπιηθ5, 

ἩΘΠΟ ΠΟῚ 1η ΕΠ] 1ρτέ, ,μὰ 
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, " - ᾿ ᾽ 
ὅστι, δῆλον. οὐ γὰρ γυναικείας ἣν φύσεως τοιαύτην ἀρετὴν τε 

3 

καὶ τέχνην μιμήσασϑαι. ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ἦν, οὐκ ἂν 
΄ »" , ; 

Ζοσπούδασε λαϑεῖν, οὐδ᾽ ἂν τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλα πολλὰ κατέλιπεν ἂν, τὴν οἰκείαν ἐκφαίνουσα φύσιν. ὅτε 

» -“ ΠῚ 

δὲ οὐδὲ Ξενοφῶντός ἐστιν, ὁ χαρακτὴρ μονονουχὶ βοᾷ. “ πολὺ 
» - " »" ᾽ 3 

γὰρ τὸ μέσον ἰσχνοῦ χαρακτῆρος καὶ ὑψηλοῦ. οὐ μὴν οὐδὲ Θεο- 
΄ ᾿ ’ 3.» "Ἐπὶ " - δ» 

πόμπου, καϑά τινὲς ἠξίωσαν. τισὶ δὲ, καὶ μᾶλλον τοῖς χαριε- 44 
Ξ: ἊΝ ᾽ 

στέροις Θουκυδίδου μὲν εἶναι δοκεῖ, ἄλλως δ᾽ ἀκαλλώπιστος, δι᾽ 
- ’ 

ἐκτύπων γεγραμμένη, καὶ πολλῶν πλήρης ἐν κεφαλαίῳ πραγμάί- 

των, καλλωπισϑῆναι καὶ λαβεῖν ἔκτασιν δυναμένων. ἔνϑεν καὶ 
3 

λέγομεν, ὡς ἀσϑενέστερον πέφρασται καὶ 7 ὀλίγον, καϑότι ἀῤ 
-» 2 “ 

δωστῶν αὐτὴν φαίνεται συντεϑεικώς. ἀσϑενοῦντος 'δὲ σώματος, 
βοαχύ τι καὶ ὃ λογισμὸς ἀτονώτερος εἶναι φιλεῖ. μικροῦ γὰρ συμ- 

΄ -“ »Ὕ 2 

πάσχουσιν ἀλλήλοις Ὁ τε λογισμὸς καὶ τὸ σῶμα. ᾿“Ζπέϑανε δὲ 45 
μετὰ τὸν πόλεμον τὸν Πελοποννησιακὸν ἐν τῇ Θράκῃ, συγγρά- 
φων τὰ πράγματα τοῦ εἰκοστοῦ καὶ πρώτου ἐνιαυτοῦ. εἴκοσι γὰρ 

. 6 κ᾿ ᾿ ο “ Α " -»" », 4“ 3». »ν ’ 

καὶ ἑπτὰ κατέσχεν ο πόλεμος. τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἕξ ἐτῶν πραγματὰ 

ἀναπληροῖ ὃ τε ὅ Θεόπομπος καὶ ὁ Ξενοφῶν, οἷς συνάπτει τὴν 
“Ελληνικὴν ἱστορίαν. 

ΕΣ 

δ’ Ιστέον δὲ, ὅτι στρατηγήσας ὁ ἢ Θουκυδίδης ἐν ᾽Δμφιπό- ,6 

[π ψευθα τπᾶποα δἔαιιθ εἰϊαπι 4115 ΠΟΙ δ 18. ὙἹ 0584, 4π86 Ῥογέωϑ 

ἴϊα ἱπεεσργθίαειιγ 80 δὶ βου ρίπι εϑβδθὲ, πολὺ γὰρ τὸ ἰσχνὸν διαφέρει χα- 
ρακτῆρος ὑψηλοῦ. 

[Υ Ῥοτγίιβ: ἰαπρμίάϊιδ δογίρέωμδ οἱ ὕγενίμδ, 4υοᾶ Υἱχ δ᾽ ρπ ἤσαηξ 

Οτββοδ.ἕ 

Ζ 505 Οσδδοῖδε ἴπ4θ, ὉὉ1 ἀδϑῖπις Ταμογ δ, Ἠϊβιουῖα σοπιρ]6- 

χὰβ δδί, διοίοσα Ῥοϊγδιο ἴπι Ἐχοευριϊβ 46 νιγίμει θα δὲ 1185. Τ᾽ δδίαϊυν 

εἴ Αποηγπιμς ἐν ᾿Ολυμπιάδων ἀναγραφῇ, Τἠδοροπιρίπι το5 Οταθθαϑ 

ΟΥδιι 6858.) 081 ἀδδίεγαιὶ Ἴλιον ἀἰαθ5., ϑηποϑαὰθ ΘοΟμηρΙδχιπὶ ΧΥ͂Ι., δ- 

46 ἀοβίπεσο ἴῃ ΠᾶΥΔ] Ρυρηθ οἶγοα Οπιάμπι, Ηΐδοθ δᾶάθ Π) ίοαοτ. δῖς. 

1. ΧΙΠ. Ρ. 5γ5. Ὑιᾶς Κ͵οσδίμπε ἀο Ἡϊδίοσ. Οτσ. 1, 1. ο. 2. δἕ 1οπϑδέξην, 

46 ϑεγιρίουθυβ Ἡ]δίοσ, ῬΉ1]οσ5. 1, 1. ὁ. 9. 

[α Νονὶ βογιρίοσιβ ῃΐο ἱποίροσα παγγβεϊοηθπι, βΌΒΡ:ΟΔΙΣ δαππτιι8. Ο8Ρ. 

ΤΠ... ᾿ 

ὁ Ψιάο 1}Ὁ. 4, ο. τοί," 344. 



55) τς ΜΜΑΒΟΒΙΖΙΝΙ 

λει, καὶ δύξας ἐκεῖ βραδέως ἀφικέσϑαι, καὶ προλαβύντος" αὐτὸν 
»ἭἪ , ᾽ 

τοῦ Βρασίδου, ἐφυγαδεύϑη ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων, διαβάλλοντος αὐ- 

τὸν τοῦ Κλέωνος (διὸ καὶ ἀπεχϑάνεται τῷ “ Κλέωνι, καὶ ὡς με- 
’ δ. ΕΥ̓ΡῪ, - “-.2 Α “ ᾷ 

μηνότα αὐτὸν εἰςόγεν πανταχοῦ) καὶ ἀπελϑὼν, ὥς φησιν, “ ἐν 
ὦ ΩΝ τ ΄ 

47 τῇ Θράπῃ;, τὸ κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηκεν. ἀφ᾽ οὗ 

μὲν γὰρ ὁ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοῦτο τὰ λεγόμενα ἅπαντα, καὺ 
τὰ πραττόμενα. οὐ μὴν κάλλους ἐφρόντισε τὴν ἀρχὴν “ ἢ τοῦ 

μόνον σῶσαι τῇ σημειώσει τὰ πράγματα" ὕστερον δὲ μετὰ τὴν 
- ,ὕ μὰ »" [ , ᾿ ͵ 

ξξορίαν ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ τῆς Θρᾷάκης χωρίῳ διαιτώμενος, συν- 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ τι 3 »-»" ΄ “ - Α ᾿ ΄ 

ἐταξε μετὰ κάλλους ἃ ἐξ ἀρχῆς μόνον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν μνήμην. 

43Εστι δὲ τοῖς μύϑοις ἐναντίος, διὰ τὸ χαίρειν ταῖς ἀληϑείαις. 

οὐ γὰρ ἐπετήδευσε τοῖς ἄλλοις ταὐτὸν συγγραφεῦσιν, οὐδὲ ἕστο- 

ουκοῖς, οἱ μύϑους ἐγκατέμιξαν ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις, τοῦ τερ- 
-“ ᾿ - ᾽ , 3 Γ ᾽ 3.) - , Ω ἴω 

πνοῦ πλέον τῆς ἀληϑείας ἀντιποιούμενοι. αλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν οὐτῶ “᾿ 

φῷ συγγραφεῖ δ᾽ οὐκ ἐμέλησε ἦ πρὸς τέυψιν τῶν ἀκουόντων, 
3 ᾿ , 3 ’ » ΄ ΄ 8 ᾿ ᾿ ΑΜ: 

ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν μανϑανόντῶν γράφειν. ὃ καὶ γὰρ ὥνο- 

μασεν Ἔ ἀγώνισμα Ἐ τὴν ἑαυτοῦ συγγραφήν. πολλὰ γὰρ τῶν πρὸς 
ς ᾿ ἔν ἃ , Ω «" οι - ο ’ 
ἤδονὴν ἀπέφυγε, τὰς παρενϑήκας, ας εἰώϑασι ποιεῖν οἱ πλείο- 

49 νεςγ ἀποκλίνας. ὕπου γὼρ καὶ παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ καὶ ὁ ᾿ὶ δελφίς 

ἔστιν ὃ φιλήκοος, παὶ ᾿Δρίων ὃ κυβερνώμενος μουσικῇ, καὶ 

ὅλως ἡ δευτέρα τῶν ἱστοριῶν τὴν ὑπόϑεσιν ψεύδεται. ὁ δὲ συγ- 
γραφεὺς οὗτος, ἂν ἀναμνησϑῇ τινὸς περιττοῦ, διὸ μὲν τὴν 

ἀνάγκην λέγει, διηγεῖται δὲ μόνον εἰς γνῶσιν τῶν ἀκουόντων 
3 ; ΄“ ; ἢ , -- δ᾽» γ , ἀφικνούμενος. ὃ τε γὼρ περὶ ὁ Τηρέως αὐτῷ λογὸς πέφρασταν 

[ς Αἱ νἱά, 1. ο. 11. Ρ.] 

[ἀ Το ἐν νἱᾶ. Τ|. οαρ. ΨΊΠ, ες. οἵ. ὃ. 55. Ῥ71 

[6 Ῥτο ἢ τοῦ μόν. σῶσαι 5.τ1Ρ. ἀλλ᾽ ἤ αὐ ἀλλά.) 
7 νί΄άο 110. τ. ο. 21. 22. 

8. Καὶ γὰρ κτῆμα ἐς ἀεὶ μᾶλλον ὠνόμασεν ἢ ἀγώνισμα τὴν ἑαυτοῦ 
ξυγγραφὴν Ιοβδπᾶμπι; 4086 Ἰδοξῖο [οἷ "6 Θ᾽ οϊτασ εχ ἱρβοπιθὲ Τήμῳ αἰάδ, 

σ΄. 22. “46. ῬΡογί. (Εετ δέορλαπιι5.) 

ἤἄ γιάθ Μογοάοέμπι, 1, 1. ο. 55. 54. [ὈῬαυ]ο) απίθ Πβθυθπιιδ 1Π᾿ 

ὅπου γάρ. Ρ.] [Οουτῖρε ὅπου γὲ οὐπὶ ϑομαθίεσο δα Πίοηγϑ8. 486 οοπροΒ. 

ψοσΡ, Ρ. 68, Β. 6. Φυιάον 

[ἐ ΠῸ Βοο δἔ οαθέθχίβ τυ τηῖβ οτπμῖθιιδ 770. αἰ αἰς ἀϊοέτιπι ο, ΠῚ. Ρ.1 
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μόνον περὶ παϑῶν τῶν γυναικῶν, ἥ τε Κυκλώπων ἱστορία τῶν 
τόπων ἐμνημονεύϑη χάριν᾽ καὶ ὁ ἢ᾽᾿᾿Δλκμαίων ὅτε σωφρονεῖν 
μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ νήσους ποιεῖ, τὰ 

δ᾽ ἄλλα οὐκ ἀκριβοῖ. περὶ μὲν οὖν τοὺς μύϑους τοιοῦτος. δεινὸς 56 

δὲ ἠϑθογραφῆσαι. καὶ ἐν μὲν τοῖς μέρεσι, σαφής ὑπὸ δὲ τὴν 
σύνταξιν ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπιτεῖνον τῆς ἑρμηνείας ἄδηλος εἶναι δο- 

χῶν. ἔχει δὲ χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν. τὸ δὲ τῆς συν- 

ϑέσεως, τραχύτητος ὃν μεστὸν, καὶ ἐμβριϑὲς, καὶ ὑπερβατικὸν, 
ἐνίοτε δὲ ' καὶ ἀσαφές. αἱ δὲ βοαχύτητες ϑαυμασταὶ, καὶ τῶν. 

λέξεων οἷ νόες πλείονες. τὸ δὲ γνωμολογικὸν αὐτοῦ, πάνυ ἔπαι- δι 

νετόν. ἐν δὲ ταῖς ἀφηγήσεσι σφύδρα δυνατὸς, ναυμαχίας ἡμῖν 
καὶ πολιορκίας, νόσους τε καὶ στάσεις διηγούμενος. πολυειδὴς 

δὲ ἐν τοῖς σχήμασι, τὰ πολλὰ καὶ τῶν Γοργίου τοῦ “εοντίνου 
μιμούμενος" ταχὺς ἐν ταῖς σημασίαις, πικρὸς ἐν ταῖς αὐστηρό- 

τησιν, ἠἡϑῶν μιμητὴς, καὶ ἄριστος διαγραφεύς. ἢ ὄψει γοῦν 

παρ᾿ αὐτῷ φρύνημα Περικλέους, καὶ Κλέωνος οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι 
ἂν εἴποι τις" ᾿Αλκιβιάδου νεότητα, Θεμιστοκλέους πάντα, Νι- 

κίου χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, εὐτυχίαν, μέχρι Σικελίας, καὶ 

ἄλλα μυρία, ἃ κατὰ μέρος ἐπιδεῖν πεισρασόμεϑα. “Ὡς ἐπιπλεῖ- 55 

στον δὲ χρῆται ἢ τῇ ἀρχαίᾳ ἀτϑίδι [τῇ παλαιᾷ], ἣ τὸ Ἐ ἀντὶ 

Κ Ἑοτίββ86 16βὶ ροϊεβδέ, καὶ ὁ ̓ ἀλχμαίων δὲ ὁ ᾿ἀμφιάρεω μνημο- 
νεύεται, ἔνϑα τὰ περὶ τὸν ᾿Αχελῷον καὶ τὰς πρὸ αὐτοῦ νήσους ἱστο- 
φεῖ, Οαδαμῦ, ([ϊὰ δέερλαπμβ ἴῃ Ἐαϊδ, 9.) [)ϑα! 46 διιάδοίοσυ. Ρ. 

ΑΙοπιδθομ 8 τπϑπιϊμϊς Τά αἀἰθ5 ἴῃ ἔπιθ Πἰρτὶ βθοιπάϊ, τἰπᾶ6 οογζϑοΐϊο- 

ποπὶ Ἠιιΐτι8 Ἰοοΐ 88115 ΟΟΙηπιοάδίπ διιπιεσθ ροῖεβ: χαὶ ὁ ἀλχμαίων, ὅτε 

σωφρονεῖν ἔμελλε, μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν 
νήσῳ ποιεῖ. [Ν14]6. Ρ.] 1, 6. ἔνϑα τὴν πρότερον αὐτοῦ σωφροσύνην 

οὐκ ἄλλως ἂν γενέσϑαι λέγει, ἢ ἐν ἐκείνῃ τῇ γῇ, ἣν νῆσον καλεῖ, καὶ 
ἥπερ οὔπω ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἑωρᾶτο, οὐδὲ γῆ ἦν, ὅτε τὴν αὐτοῦ μη- 
τέρα ἔκτεινε, τὴν δὲ τοῦ ᾿Αχελῴου πρύρχωσιν ὡς νῆσον ἤδη πεποιη- 
μένην καὶ νῆσον ἠπειρωμένην νοξῖ. “ἦφ. Ῥοτί. 

ὁ Καί οπι. Ῥα]. ᾿ ; 

[πι .Οἔ 1. “ἀρ. Ν.] 

[κι ΑἸεογιέγαπι τῇ ἀρχαίᾳ ἀὰξ τῇ παλαιῷ ἀςφΙοπάϊιπι. [6 τὸ 1ρ9ἃ 
γ᾽, οαρ. ΧΥ͂ΙΠ,, Ρ,] 
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τοῦ σ παρείληφεν, ὅταν ξυνέγοαψε καὶ “ ξυμμαχία λέγῃ" καὶ 

τὴν δίφϑογγον τὴν αἰ ἀντὶ τοῦ α γράφῃ, ἢ αἰεὶ λέγων. καὶ ὅλως 

« ξφευρετής ἐστι καινῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν γὰρ ἔστιν ἀρχαιό- 

τερὰ τῶν κατ᾽ αὐτὸν χρόνων, τὸ Αὐτοβοεὶ, καὶ τὸ Πολεμησεί- 

οντες, καὶ ᾿ Παγχάλεπον, καὶ “Αμαρτάδα, καὶ ὕλης Φακέλους " 

τὰ δὲ ποιηταῖς μέλει, οἷον τὸ ᾿Ἐπιλύγξαι, καὶ τὸ ᾿Επηλύται 

χαὶ τὸ ̓ Αἀνακῶς, καὶ τὰ τοιαῦτα " ἦ τὰ δὲ ἴδια, οἷον ἅ ᾿“ποσίμω- 

σις, καὶ Κωλύμη, καὶ ᾿ Αἀποτείχισις" καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις 

6 μὲν ἣ οὐ κεῖται, ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ λέλεκται. μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου 

τῶν ὀνομάτων, καὶ δεινότητος τῶν ἐνθυμημάτων, καὶ, ὥςπερ 

φϑάσαντες εἴπομεν, βραχύτητος συντάξεως. τὰ γὰρ πολλὰ τὼν 

πραγμάτων καὶ λέξει δείκνυται. τέϑειπε δὲ πολλάκις καὶ πάϑη 

καὶ πράγματα ἀντ᾽ ἀνδρῶν, ὡς τὸ ᾿Δντίπαλον δέος. ἔχει ἢ δέ τι 

καὶ τοῦ πανηγυρικοῦ, ἐν οἷς ἐπιταφίους λέγει" καὶ ποιλίλας εἰ- 

ρωνείας εἰςφέρων, “αὶ ἐρωτήσεις ποιοὕὔμενος, καὶ φιλοσύφοις 

εἴδεσι δημηγορῶν ἐν οἷς γὰρ ἀμοιβαῖός ἐστι, φιλοσοφεῖ. τὴν 

μέντον ἰδέαν αὐτοῦ τῶν λέξεων χαὶ τῶν συνϑέσεων αἰτιῶνται οὗ 

Υ πλείους, ὧν ἐστι Διονύσιος ὁ “Αλικαρνασσεύς" μέμφεται γὰρ 

αὐτῷ ὡς πεζῇ καὶ πολιτικῇ λέξει χρῆσϑαι μὴ δυναμένῳ" οὐκ 

ἀν εδεο ον, 

ο Ξυμμαχία. Τία ῬΑ]. ρτὸ να]. ξυμμαχίαν. 

Ρ 8ιὶ αἰεί μτὸ ἀεί υϑυγρανεγιε Τλμογ ἀἰάος, ἴπ πος γϑοθϑϑὶξ Ὁ Δπ- 

εογααι οοπβαθί αῖηθ,, 98 [Απιλ]ἴατα εϑὲ Πτθγαπι ὁ νοοίθι5 δαξοῦγο, ἴπ 

Ἰυρτιϑ᾽ φυϊάοχη ἐπιρτα δὶ ϑ ἀεί ρ!εσιθαιθ ομεϊπιῖε, 1 Μ158. υἱτοαὰδ τποῦο 

ϑογίδίασς. [Ψ|4. ὀρ. ΧΥΗ. ΡΙ 

ῳ ῬΑ]. οὐρετής. υ 
΄ 

γ Ηδο ἄμδα γοοθϑ παγχάλεπον εἐ ἁμαρτάδα τιυϑᾳυδπι, ααοᾷ βοίδιη, 

δρυὰ Ἵ ἀμογαϊάεπε ἐπϑιδαϊ, [Οἵ. ἀθ Βἰς οπηηῖθια5 νου} 18. ΟᾶΡ. ΙΝ, 1 

[Προ οοτγωρίαϑ. (ϑεορῆ. Ἑοχε, ἐπηλυγάξεσϑαι. νἱὰ. δα ΥἹ, 56.) 

[ΟΕ, οαρ. ΧΧ. Ρ] 
ε Τὰ δὲ ἴδ. Τα Ῥα]. νυ]ρο τὰ δ᾽ ἴδ. 

μι α!οπι ἀποσιμῶσαι. (1. ΓΚ. οδρ. 25.) [Ο. οἂρ, ΧΙΧ. Ρ.] 

ν Ῥαΐ. οὐ λέλεκται, παρ᾽ αὐτῷ δὲ κεῖται. 

α Δὲ τι καί. Τία Ρα]. ῥχτο δὲ καί τι. Ἐχ δοἄοπι ἀιιοξαπι ποικίλας 

ΡτῸ ποικίλως. 

4 Ῥα]. πλείονες. 
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εἰδὼς “ ὅτι δυνάμεως ταῦτα πάντα ἐστὶ μομμώκιο καὶ ξξεὼς 

“πλεονεξία. 

5. Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν ἢ ᾿Ηροδότου χρόνων γενόμενος, εἴγε 54 
ὁ μὲν ᾿Ηρόδοτος “ μέμνηται τῆς Θηβαίων ἐςφβολῆς ἐς τὴν Πλά- 

ταιαν, περὶ ἧς ποῖ Θουκυδίδης ἐν τῇ δευθένα " λέγεται. δέ 

τι Χαὶ τοιοῦτον, “ ὥς ποτε τοῦ ᾿Ηροδύτου τὰς ἰδίας ᾿δευρίης 

ἐπιδεικνυμένου, παρὼν τῇ ἀκροάσει Θουκυδίδης, καὶ ἀκούσας, 

ἐδάκρυσεν. ἔπειτα φαδὶ τὸν ᾿Ηρόδοτον τοῦτο ϑεασάμενον εἰπεῖν 

αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα τὸν "Ολορον᾽ ὠόλορε, ὀργᾷ ἡ φύσις 
τοῦ υἱοῦ σου πρὸς μαϑήματα. ἶ ᾿Ετελεύτησε δὲ ἐν τῇ Θράκῃ᾽ 5, 
καὶ οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι ἐκεῖ ἐτάφη" ἄλλοι ὃ δὲ λέγουσιν, ὅτι 
ἐν ταῖς ᾿Δϑήναις ἠνέχϑη " τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κρύφα παρὰ τῶν συγ- 
γενῶν, καὶ οὕτως ἐτάφη. οὐ γὰρ ἐξῆν φανερῶς ϑάπτειν ἐν 

Υ 

5 Οτγάϊποπι νϑγθοσγιπὶ ππξδυϊπηβ 6 Ῥ8], Τη αὰο οἰϊαπὶ πλεονεξίας 
ἈΟΙΙδιτατ, ὙΌ]ΡΟ ὅτε ταῦτα πάντα δυνάμεως. , 

ἰα Φαίνεται δὲ. Ἠΐϊπο πονιπὶ ἔταρπιθπίαπι 1ποῖρογθ σομπίβοίπιιβ 
980. ΠΠ, Ρ.] ; 

δ Ἠεϊαπίοωδ, Ἡδτοάοῖμς, Τημογ ἀϊες ἤξᾶστι τε ροσίθιιθ ἔδτγθ 
Ἰαιιάβ Τωβ θη: Πογαθγιιηξ, “δ ποπ Πἰπιΐβ Ἰομρα Ἴβίαπεθυβ Γαογαηξ αϑἕδ 
ἘΡὺ5, Νάπι Ηδ]]απίοιιβ. Ἰμῖ0. θ6}}} Ῥεὶοροππαδίϑοὶ ξιΐδϑθ χυΐπαυθ δέ 

δεχαρί πία ἅπη08 πίῃ υἱάθίι; Ἡδγοάοιίιβ {85 δὲ συϊπηπαρίία: ΤΗὰ- 
τγάϊάο5 φιδάγαρι πα, ϑρίθαμα Βοο ἰπ ἴθτο ἀπάδοίπιο Ῥϑιωραθ, Οεἴ- 
ταῖς, ἰν τ. τοὶ δ. 

 ΤΑθ. 9. ὁ, τοο. (81 7αγοεὶ για Ηἰδιοτΐαπι ἐαπρῖε, αιαπι Τάπογ -- 
εἰἰάδ5 ἴῃ Ῥυϊποῖρὶο 110. 11, πδυγαῖ, 8118 αυδογθη 8 δϑὲ Ἰοοιβ Ηεγοαοίϊ; 
μᾶπὶ ἰῇ 60, 4υθη ἷς δάποῖαι Ημαδογιεθ, ὧἀθ ργοδὶο δὰ Ῥ]αΐίβθα ἱπέθν 

Ῥογβαϑ δὲ σγάθοοβ, Ναγάσηϊο Ῥϑγβαγιιπὶ δὲ Ῥαιιξαπῖα (γαθοοσασα Παςθ, 
ἰδρῖο αρίταν, 4ὰο ἰσταρτῖο Ἵ μΘθαπογιπὶ ἐπὶ Ἴτθθπι 1]]απὶ ααϑαταρὶπία ρτορα 
ἈΠῚ]8 Ροϑβίοσγίιον ζι11.) [δὲ ἸΙοου8 Ηδγοάοιὶ 1, Ψ11, ο. 255. Ρ.] 

αἰ ΝΙετηϊμπεστο Βυΐι8 τοὶ 7, μοΐαπειδ [υϑὲ ἰαπιάθπι Ρ,], Ῥλοΐέΐαδ ἴπ 

ΒΙΡ]. εὲ δωίᾷας ἱπ γ. βεπημδδῃς (ει ὀργᾷν 7 Α55). [ΟἿ οαρ..11, Ρ.] 
ε. ῬΑ]. ὅτι. 

17} ἱάθ Ὁ. 81 --ϑά, 

8 4ἐ9 ῬΑ]. «αἀάϊεμπι, Ἠε ἐν ̓ἀϑήναις οἵ, οερ. ΧΙΥ. 
ὦ Ῥα]. αὔο ογάϊπο αὐτοῦ τὼ ὀφτῶ, 
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᾿Αϑήναις τὸν ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντα. ἔστι δὲ αὐτοῦ τάφος πλῆ- 

σίον ' τῶν Πυλῶν, ἐν χωρίῳ τῆς ᾿Αττικῆς ὃ Κοίλη. Καλεῖται, 

καϑά φησιν" ἄντυλλος, ἀξιόπιστος ἀνὴρ μαρτυρῆσαι, καὶ ἴστο- 

ρίαν γνῶναι, καὶ διδάξαι δεινύς.. Χαὶ στήλη δὲ, φησὶν, ἕστη. 

κεν ἐν τῇ Κοίλῃ, Θουκυδέδης Εἰ Θλύρου ᾿Αλιμδύσιος; 

ἔχουσα ἐπίγραμμα. "τινὲς δὲ προςέϑηκαν καὶ τὸ, ἐνθάδε κεῖ- 

τὰι. ἀλλὰ λέγομεν ὅτι νοούμενόν ἔστι τοῦτο καὶ προουπακουόμε- 
κδνον᾽ οὐδὲ γὰρ ἔκειτο ἐν τῷ ἐπιγράμματι. ἢ "Έστι δὲ τὴν ἰδέαν καὶ 

τὸν χαρακτῆρα μεγαλοπρεπὴς, ὡς μηδὲ ἐν τοῖς οἴκτοις ἀφίστα- 

σϑὰν τοῦ μεγαλοπρεποῦς" ἐμβριϑὴς τὴν φράσιν, ἀσαφὴς τὴν 

διάνοιαν, διὰ τὸ ὑπερβατοῖς χαίρειν " ὀλίγοις ὀνόμασι πολλὰ 
πράγματα δηλῶν, καὶ ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς λέξεως σχή- 
μασι, «κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος: οὔτε γὰρ 

-- εἰρωνείαϊς, οὔτε, ἐπιτιμήσεσιν, οὔτε ταῖς ἐκ πλαγίου. βήσεσιν, 

οὔτε ἄλλαις τισὶ πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν κέχρηται, τοῦ 

Δημοσϑένους μάλιστα ἐν τούτοις ἐπιδεικνυμένου τὴν δεινότητα. 

οἶμαν δὲ οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ τοῦ “κατὰ διόνοιαν παρεῖναι 
τὸν Θουκυδίδην τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ τοῖς ̓ ὐποκἐϊμένοις προῤώποις 

πρέποντας καὶ ἁρμόζοντας συντιϑέντα τοὺς λόγους. οὐ γὰρ ἔπρε- 

σε Περικλεῖ καὶ ᾿Αρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ καὶ Βρασίδᾳ, ἀνθρώποις 

μεγαλόφροσι καὶ γενναίοις καὶ ἡρωϊκὴν ἔχουσι δύξαν; λόγους εἰ- 
φωνείας καὶ πανουργίας περιτνϑέναι, ὡς μὴ παῤδῥησέαν ἔχουσι 

φανερῶς ἐλέγχειν, καὶ ἄντικρυς μέμφεσθαι, καὶ ὁτιοῦν βούλον- 

ται λέγειν. διὰ τοῦτο τὸ ἄπλαστον καὶ ἀνηϑοποίητον ἐπετήδευσε, 
σώξων κἀν τούτοις τὸ προφῆκον, καὶ τῇ τέχνῃ δοκοῦν. τεχνίτου 
γὰρ ἀνδρὸς φυλάξαι τοῖς προςώποις τὴν ἐπιβάλλουσαν δόξαν, 

57 καὶ τοῖς πράγμασι τὸν ἀκόλουϑον κόσμον. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι: τὴν 

πραγματείαν αὐτοῦ οἵ μὲν κατέτεμον εἰς ̓̓  τρρβαφῳν. ψι ΔΥΡΗΝΝ 
᾿ εἰ ἄλλοι 

ἐ 8:11. Μελιτίδων. ΟΕ, δ. 17. ποῖ. φος 
κ᾿ ᾽Ολόρου οπι. εἐ ᾽4λ. τϑοὶθ ρον βρῖγ' ἰϑυιουὴ βουιδιὲ ῬΑ]. 
[1 Ἔστι δέ. ΗΙς «Ἰϊὰ5 ἐγαρτποπίὶ ζοϊ απ 6556. ϑιϑριοαθϑίαγ ΨΙΣ 60 - 

οἴαβ ηαΐάαπι. ΟΕ, Ταδείς. ΒΙΡ]. Θ΄. νοὶ. 1. Ρ. 721. αν], Ρ.7 Ὁ 6 Ὁ 
{πιὸ )6 Ηἰϑέοτιδ᾽ ΤΟΥ αἰ 415 ἀν ϑιοπὶδῖ8 γανὶ8 ἐσροραΐπιηϑ Ὅαρ, Υ. 

Ῥγο τρερικαίδεκα Ρα]. δεκατρεῖς. Ρ.7΄΄ 
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᾿ ἄλλοι δὲ ἄλλως. ὅμως δὲ ἡ πλείστη καὶ ἡ κοινὴ κεκράτηκε, τὸ 
μέχρι τῶν ὀκτὼ διῃρῆσϑαι τὴν πραγματείαν" ὡς καὶ ἐπέκρινεν 
ὁ "Ασκληπιος. 

᾿ 

͵ἌΖΔΩΣ ἘΚ ΤΩΝ ΤΟΥ͂ ΣΟΥ ]Δ Α. 

Θουκυδίδης ᾿Ολύρου, ᾿Αϑηναῖος" παῖδα δὲ ἔσχε Τιμύϑεον. 

ἣν δὲ ἀπὸ μὲν μητρὸς Μιλτιάδου τοῦ στρατηγοῦ τὸ γένος ἕλκων" 

ἀπὸ δὲ πατρὸς, “᾿᾿Ολύρου τοῦ Θρακῶν βασιλέως. μαϑητὴς ᾿4ν- 
τιφῶντος. ἤκμαζε κατὰ τὴν πζ΄ ᾿Ολυμπιάδα. ἔγραψε δὲ τὸν πόλε- 

μον τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿4ϑηναίων. οὗτος ἤκουσεν ἔτι παῖς 

τυγχάνων ᾿Ηροδύτου, ἐπὶ τῆς ̓ Ολυμπίας τὰς ἱστορίας αὐτοῦ δι- 

εὐχομένου, ἃς συνεγράψατο, καὶ κινηϑεὶς ὑπό τινος ἐνϑουσια- 

σμοῦ, πλήρης δακρύων ἐγένετο. καὶ ὁ Ηρόδοτος κατανοήσας τὴν 

αὐτοῦ φύσιν, πρὸς τὸν πατέρα Θουκυδίδου "Ὅλορον ἔφη, μακα- 

οίζω σε τῆς εὐτεκνίας, "Ολορε᾽ ὁ γὰρ σὸς υἱὸς ὀργῶσαν ἔχει τὴν 

ψυχὴν πρὸς τὰ μαϑήματα. καὶ οὐκ ἐψεύσϑη γε τῆς ἀποφανσεως. 

οὗτος ὃ Θουκυδίδης ἀνὴρ ἦν πολὺς ταῖς τέχναις, κάλλει λύγων, 

καὶ ἀκριβείᾳ πραγμάτων, καὶ στρατηγίαις, καὶ συμβουλίαις, καὶ 

πανηγυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. οὗτος ὃ συγγραφεὺς μεταβαίνειν εἴω- 

ϑεν ἀπὸ τῶν ϑηλυκῶν εἰς οὐδέτερα " οἷον, "ἢ Τρέπονται εἰς Μα- 

κεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ πρότερον. Καὶ Θουκυδίδειος γραφή. 

πὶ πε πίο ΑἸ οἸορύμ8 αθιι8 ἐσ 118 (οἱ Θομο]α φουῖρβῖβ8θ ἴῃ Ζἤπογ- 

εἰἰάοπε [ετὰπέαγ. Ὑι46 ϑολοῖ, αα 1, 56. 

α Οἴμοι ΜΠ ΕΑ 4158 Π]ππι8 (πξ 5ουῖρῖς ῬΊμξατγοιι5) τπαΐγοπι Ηςρεϑῖρυ-- 

16πὶ παρε παϊίοπς ΤΉγχεββαιη, ἢ] απὶ τθρὶβ Ὅσο. Ηΐπο δὲ Τμπογάϊάος 

Ἠϊβέουτοιβ,, ΟἸπιομπὶβ Ργορίπατ8., μαίγθια Παρ Οτοΐαπη, 6411 δα σοπο- 

Ττἰ8 διισίογθπι το ξα}1 81] 6 τὰ ΠΟΤ Π18 ὩρΡοἸ]δέοποτι, ΟἸθη8. ΕΣ νϑυθὶς 

ςοηϑίϑι, διζάαπε Ἔὐτατα., 4πθπ 41οἷῖ ΤΉ πογάϊάεια. ρδί! γπαπι ΒΘ Ππ5. ἀπ-- 

χἶβ580 Ὁ ἴρβο Οἵογο τερα ΤΠ τγαοπι, Ναπι ααΐα τηαῖϑυ ἔς οτία πα Δ 

Οἰοτο ; ἱπάϊξωπι μαῖτὶ ΤΟΥ αἰ 418 ΠΟσπ τι Υὶ᾽ τπαίθσηϊ. ΥὙἱὰθ αὖ, βαι- 

ἤπμπα ἰὼ Τήμογ ἀΐάοπι ἀθ Ῥεβϑίβ Αἰμθη. 

(8 Τρ. Τ. ἀρ. 59. δ] νἱᾶά, ϑίθρῃ,). [ἢ (ἀρ, ΠῚ, Ρ.] 

ΤΠ) μογεῖ. 7 δ ἢ 
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4324..4. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΖΟΥ͂, 44ΔΕΣΠΟΊΑ. 

1 Θουκυδίδης ᾿Α4ϑηναῖος ἢ ᾿Ολόρου ἦν παῖς, ᾿Θράκιον δὲ 

αὐτῷ τὸ γένος. καὶ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτῷ "Ολορος ἐκ Θρῴκης εἶχε 

τοὔνομα. γέγονε δὲ τῶν Μιλτιάδου συγγενής. αὐτίκα γοῦν ἔνϑα 

Μιλτιάδης περὶ Κοίλην τέϑαπται, ἐνταῦϑα καὶ Θουκυδίδης τέ-. 

ϑαπται. ὃ δὲ Μιλτιάδης ἔγημε τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως ϑυγατέρα, 

ς Ηγησιπύλην. Γέγονε δὲ ᾿Αντιφῶντος τοῦ ᾿Ραμνουσίου μαϑη- 

τὴς, δεινοῦ λέγειν, καὶ ὑπόπτου γενομένου τοῖς δικαστηρίοις, 

καὶ διὰ ταῦτα λέγοντος μὲν οὐ» ἠνείχοντο αὐτοῦ, γράφειν δὲ 

ἐπεχείρησε τοὺς λόγους, καὶ ἐξέδωκε τοῖς δεομένοις. “ὅ 

ρήσε δὲ αὐτῷ καὶ Θουκυδίδης ὃ μαϑητὴς, “ὅτι, ὦ σύμβουλος 

γένοιτο, “ ἄριστα ἐκεῖνος ἀπήλλαττεν εἰς τὰς δίκας. ἀλλ᾽ ὃ μὲν 

᾽ , 

ἐμαρτυ- 

ἔδοξε πονηρὸς ᾿Αντιφῶν εἶναι, καὶ περὶ τέλη) τοῦ Πελοποννη- 

σιακοῦ πολέμου κριϑεὶς προδοσίας, ὡς “ακεδαιμονίοις μὲν τὰ 

ἄριστα κατὰ πρεσβείαν παραινέσας, ᾿Αϑηναίοις δὲ ἀλυσιτελέ- 

στατα, ἑάλω. ᾿καὶ σὺν αὐτῷ διεφϑάρησαν ᾿Αἀρχεπτόλεμος καὶ 

᾿Ονομακλῆς, ὧν καὶ κατεσκάφησαν καὶ αἷ οἰκίαι, καὶ τὸ γένος, 

5 τὸ μὲν διεφϑάρη, τὸ δὲ, ἄτιμον ἐγένετο. ὅ «ΣΣτρατηγικὸὺς δὲ 

ἀνὴρ ὃ Θουκυδίδης γενόμενος, καὶ τὰ περὲ Θάσον πιστευϑεὶς 

α Ἦκπο νἱέαπι Τλμογ αἰ ἀἰς Δ0 Αποηγπιο οομπβουρέαπι, δὲ Ἐδῖεῖ, Α}ἃ. 

ἘἸονυ. Β65. ϑίθρῃ. 1. ργαθρῆχαπι, ἱπίθγργθίαξίοπθ ἀοπανὶ: Θαγέλμοὶ. Ῥατ-- 

ἐλοπίμς Βοπασεγιδῖδ. (Ηδθο φαοᾳὰθ 'π ἤδθρ. (85. δὲ Ρᾷ], Οοἁά. ϑιιπέ, 

β64 πῃ Οα58. δἀπιοάαπι γθοθμῖὶ παϑηὰ βουρία. ΤΊ τα] 5 οϑὲ Θουκυδίδου βίος. 
ὃ ῬΑ]. “Ολόρου, πἴᾳαθ 16 αρίαιιθ ἴῃ 15 ἔγαρταθηεῖβ. 

ς Ὑπόπτως τῷ πλήϑει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς 

μέντοι ἀγωνιζομένους, καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ πλεῖστα, εἷς 

ἀνὴρ, ὅςτις ξυμβουλεύσαιτό τι δυνάμενος ὠφελεῖν, 1)μογ ἃ. 11}. 8. 
ςἢρ. 61. 

[4 Αἀαάϊέαπι γαϊεο ροβὲ ᾧ ράσο, ἄν οὰπὶ Ηος. εἰ Ἱππογα, ἴρ50 οπιΐ- 

βἰπιιδ. (688. Ρᾳ], ὅτε ὧν ᾧ, Ῥ.] 
6 Βερ. ἄριστος. 
(Κ ντάθ Ῥιμέατγολιεπι π᾿ νῖϊα περ μοηῖῖδ. Ἐπιπὶ σὰπὶ ῬΉΡΥΠΙΟμΟ 8ο 

ἄσσειη δ] 15 ἃ Οὐδ νη Ομ 5 1, δοθδθιμομθπὶ τηϊβϑίμπ πᾶυσαὲ Ζλμον αἰ 65 

ὙΠ. 90.) 
5. Νιάο Τλμογα, 115. ἅ. ο. τοᾷ. 544ᾳ. (Σερατηγὸς ἐκὸς δὲ ἀμελὴς ὃ 

Θουκυδίδης 585. ἀμελής οἰϊαπι Βοῳ.) 
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μέταλλα, πλούσιος μὲν ἦν, καὶ μέγα ἐδύνατο" ἐν δὲ τῷ Πελο- 

ποννησιακῷ πολέμῳ αἰτίαν ἔσχε προδοσίας ἐκ ἢ βραδυτῆτός τε 

καἱ ὀλιγωρίας. ἔτυχε μὲν γὰρ Βρασίδας τὰς ἐπὶ Θράκης κατα- 
λαβὼν πόλὲις ᾿Αϑηναίων, ἀφιστὰς μὲν ᾿ϑηναίων, «““ακεδαιμο- 

νίοις δὲ προοτιϑείς. κἀνταῦϑα δέον ταχέως ἀναπλεῦσαι, καὶ 

σῶσαι μὲν τὴν ' ᾿Ηϊόνα ἐγγὺς κειμένην, περιποιῆσαι δὲ τὴν 
᾿Αμφίπολιν, μέγα κτῆμα τοῖς ᾿Αϑηναίοις, τὴν μὲν ᾿Ηϊόνα ἐδυ- 

νήϑη φϑάσας σῶσαι, τὴν δὲ ̓ Αμφίπολιν ἀπώλεσε. καίτοι Κλέων 

βοηϑῶν ταῖς ἐπὶ Θράκης πόλεσι, κατέπλευσε [μὲν] εἰς ᾿Δμφί- 

πολιν, ἀλλ᾽ ὅμως μάχης γενομένης Βρασίδας μὲν ὃ “ακεδαιμό- 

γιὸς ἐνίμησεν αὐτὸν, ἢ Κλέων δὲ ἀπέϑανεν, ὑπὸ “Μυρκινίου 

πελταστοῦ βληϑείς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ ' Βρασίδας τῆς νίκης αἱἰ- 

σϑύμενος ἀπέϑανε, καὶ ᾿ΔΑμφίπολις ᾿Αϑηναίων ἀπέστη, Μακε- 

δαιμονίων δὲ ἐγένετο. ἔνϑα καὶ τὰ δ᾽ ᾿Δγνώνεια οἰκοδυμήματα 
καϑελόντες οἵ ᾿Δἀμφιπολῖται, ἢ Βρασίδεια, ἐκάλεσαν, μισήσαντες 

μὲν τὴν ᾿Αττικὴν ἀποικίαν, λαπωνίσαντες δὲ κἀν τούτῳ, καὶ 

τὴν τιμὴν μεταϑέντες εἰς “ἰαπκεδαίμονα. γενόμενος δὲ φυγὼς ὁ 
Θουκυδίδης ἐσχύλαζε τῇ 5 συγγραφῇ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέ- 

μου, καὶ διὰ τοῦτο ἢ δοκεῖ πολλὰ χαρίζεσθαι μὲν “ακεδαιμονίοις, 

κατηγορεῖν δὲ ᾿4ϑηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. οὐ γὰρ 

4 χαιρὸς αὐτῷ κατειπεῖν ᾿Αϑηναίων ἐγένετο. Κορινϑίων κατη- 

Δ (Βραδυτῆτος (55. εἷς ἡ λμογά. Υ΄, 75. γιά. Ἑξῤγπιοῖορ. Τ. ν. 

ἀνδροτής. [Να!ρο βραδύτητος, ατιοά οογγεχίπιιβ. Ῥ.] 
ἡ ᾿Ιόνα ρτο ᾿Ηἰϊόνα 5 εξ. οἱ 855,9, εἰ κατάπλευσεν εἰς ᾿φμφί- 

πολιν ᾿ιά6 πὶ.) 

ἀ ἹΠπμογά. ΠΡ. 5. οΡ. το. 

[1 Αγεϊοα!απι 6 Ηθρ. (858. τϑοθρίπλιϑ, 

γε Νία]6. γυΐρο ᾿γνόνεια. Ῥα]. ᾿Ζγώνια, Ὗογᾶπι ἔογπιατι ᾿φγνώνεια 
φα θα 885. Ηρ. εἰ Το. Ὗ, 111. 

πι Ῥαὶ. Βρασίδια. Ρ.] 

(ο Συγγραφῇ εἰ ραιΐο ροβὲ συμφοράς (455.}. [Π|ὰ οἰΐαπι ῬᾺ]., 

405 ἴῃ ΠΟΟ δουϊρίογθ βεο βαπλ5, ΨαΪϊρο Βᾶθο ΡῈῚ {[ἰ{ογάτῃ ξ 5οσὶ-- 

Ὀππιοσ, 

Ρ Δὲ νἱά. οδρ. 11. 

4 Ληῖε παιρύς ἀθοίάφταιηι. ἄλλος, ἱἱ δέ ν. οὖν ροδὲ Κὸρινϑέων. 

Υ. 
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γοφούντων, ἢ) “ακεδαιμονίων μεμφομένων, ῆ Μιτυληναίων αἷ- 

ἀρ κύνν πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς ᾿Αττικοῖς ἐῤῥύη" καὶ 

τὰς μὲν νίχας τὰς “Δακωνικὰς ἐξῇρε τῷ λόγῳ, τὰς δὲ συμφορὰς 

5 ηὔξησε τὰς ̓ ΔΑττικὰς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. πέπαυται δὲ τὸ 

τῆς συγγφαψῆς ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ Κυνὸς σῆμα, τουτέστι 

σιξρὶ τὸν ᾿Ἑλλήςποντον, ἔνϑα δοκοῦσι καὶ νενικηκέναι ᾿Αϑηνᾶῖοι. Ἶ 

τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἑτέροις γράφειν »κιτέλιτιε, ᾿ενοφῶντι καὶ 

Θεοπόμπῳ. εἰσὶ δὲ " καὶ [αἴ] ἐφεξῆς μάχαι, οὔτε γὰρ ' τὴν δευ- 

τέραν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κυνὸς σῆμα, ἣν Θευκομ μοῦ εἶπεν, 

οὔτε ἦ τὴν περὶ ἄύβεῦνι ἣν ὑμν Θρασύβουλος καὶ Θηραμένης 

καὶ ᾿Αλκιβιάδης, οὔτε ἃ τὴν ἐν ᾿4φγινούσαις ναυμαχίαν, ἔνϑα. 

νικῶσιν ᾿4ϑηναῖοι “ακεδαιμονίους, οὔτε τὸ κεφάλαιον τῶν κα- 

κῶν τῶν ᾿ΔΑττικῶν, " τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, ὕπου 

καὶ τὰς ναῦς ἀπώλεσαν ᾿Αϑηναῖοι, καὶ τὰς ἑξῆς ἐλπίδας. καὶ 

γὰρ τὸ τεῖχος αὐτῶν καϑηῃηρέϑη, καὶ ἡ τῶν ἐριἀκοντα ἠδνοννα 

κατέστη ; καὶ λον 8 ὀυμ  ΘυΝ, τἀ ελῳρυία ἡ πόλις, ἃς ἠκρί- 

6 βωσε Θεύπομπος. ἦν δὲ τῶν πάνυ κατὰ γένος "᾿4ϑήνησι δο- 

ξαζομένων ὃ Θουκυδίδης. δεινὸς δὲ δόξας εἶναι ἐν τῷ λέγευν, 

πρὸ τῆς συγγραφῆς προέστη τῶν πραγμάτων. πρώτην δὲ τῆς ἐν 

ἀξ α, ΠΥΣΕᾺ τῦρον, 

Ῥοίεςξ ἰαταεη οὐ καιρὸς --α ἐγένετο 515: ῃ}ΠἸοᾶγϑ πογὲ πιρίϊετπ ϑοτναντέ ἐπὶ 

᾿Αιμποπίοηϑδίμπ αοοιδαΐο 716. 

γ (Καὶ δες: 66. 885.) [Ν41158 αθ6556 δύ ΘΟ πὶ αδ, Ρ.] 

ΓΝ άΘ “επορδιογιεῖδ ΠΠϑῖ, τ, ἰηϊεῖο ΠΡτῚ Ῥυϊπιὶ εὲ Φίοαοτγμηιν δ-- 

ομἴατα 1. τό. Ὁ. 954; (Ημάφοπιιδ, νοὶ Ῥατγιμογιῖμδ, ΒΌΡΡΙΘνΙς ἵπ Ἰηΐου- 

Ῥχθίδειθη ἐμ κγε τις ἃ 4πο Βὶ δοοιιβδῖνι ροπάεπε ; πᾶμα. γουίῖε: πόμα 

ἐγπῖπι οοχηρ οχτιβ δὲ δοοισιίατπα ρμσπαάπι παναΐοπι. Μιάθίας γϑὶ 6 Ῥγϑε- 

εεἄεπίο γράφειν ταροίθμπάυτῃ ἔγραψε, νεῖ ρβαῦϊο ροϑβδὲ αἰξειπριθηάππι 

ἣν Θεόπομπος, εἶπεν.) [Υ 8] εἶπεν 05 οοβίϊαπάμπι, Οἱ, οαρ, ΧΧΤΙ. Ρ.] 

ἐ Πίοάον. 810. 1. τόδ. Ῥ. 857. 

“ Χεπορποπεὶς ἢΠει. Οτ. 1. 1. 

ν (ἰΔργεννούσαις Οα58.) 

χζ Πϊοάοτ. δίο. 1. 5. οἱ Χοπορᾶοπ τὰ δὶ ΟΥ. 1. 2. (Ῥαυΐὶο απίϑ 

ἀλλὰ τὸ κεφάλ. Περ.) 

[γ Συμφοραῖς ρτο ξυμῳ. ταγβιιβ Ῥα]. οσ]ῖδαῖε, Ψι4, ποῖ. ὁ. 

- ᾿Αϑήνησε εἴπδ᾽ ὁ δῦ βου, ΟΧΒΙ Βα ΐπιὰβ οηὶ ῬΑ]. μἷο δὲ ἰηἴτα, 



ΥἹΤΔ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ... ὅ4ι' 

φῷ λέγειν δεινότητος ἅ τήνδε ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν. Πυρι- 

λάμπης γάρ τις τῶν πολιτῶν ἄνδρα φίλον καὶ ἐρώμενον ἴδιον 
-» 3 διά τινα ζηλοτυπήσας ἐφόνευσε" ταύτης δὲ τῆς δίκης ἐν ΄Αρείῳ 

- ᾿ 3 

σπτάγῳ κινουμένης, πολλὰ τῆς ἰδίως σοφίας ἐπεδείξατο, ἀπολο- 
, , δκν »ἭΡ ΄ ᾿ ᾿ ἣ" 

γίαν ποιούμενος ὑπὲρ τοῦ “ Πυριλάμπους, καὶ Περικλέους πα- 

τηγοροῦντος, ἐνίκα. ὅϑεν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἑλομένων ᾿4ϑη- 
ἰω"} 

ΑΔ ΩΑΝ Υ 
ναίων, ἄρχων προέστη τοῦ δήμου. “ μεγαλόφρων δὲ ἐν τοῖς 

΄ Υ͂ -" 2 πράγμασι γενόμενος, ἅτε φιλοχρηματῶν, οὐκ εἴα τὸν πλείονα 

χρόνον προστατεῖν τοῦ δήμου. πρῶτον μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Ξενοκορί- 
", 6 ᾿- ΄ 3 Θ "» 3 

του, ἢ ὡς ᾿ Σύβαριν ἀποδημήσας, ὡς ἐπανῆλθεν εἰς ᾿ϑήνας, 
΄ ᾿ Ἷ »,ὕὔ Ξ ὧ ΕῚ ΠῚ π 4 το 

συγχύσεως δικαστηρίου φεύγων ξάλω" ὕστερον δὲ “καὶ ἐξοστρα- 
φ 3 » 

κίζεται ἔτη δέκα. φεύγων δὲ, ἐν «ἰγίν!, διέτριβε, κἀκεῖ λέγε- 
- 3 ΄ 

ται τὰς ἱστορίας αὐτὸν συντάξασϑαι. τύτε δὲ τὴν φιλαργυρίαν 
3 - αὐτοῦ μάλιστα φανερὰν γενέσϑαι" ἅπαντας γὼρ Αἰγινήτας κατα- 

, π 9 ΄ 2 , 6 ΠΥ δ. δ , ᾿" τοκίζων ; ἀναστάτους ἐποίησε. “ μετὰ δὲ τὴν ἱστορίαν φασι συν- ὃ 

τετάχϑαι τῷ συγγραφεῖ τὸ προοίμιον, ἐπεὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ 
ἑ ΄ -"“ ἱ ἡ » ’ , Β.Ὶ ι 

μέμνηται γεγονότων, ὥςπερ " τῆς 4ήλου καϑαρσεως; ἣν περὶ 
᾿] σ " ὡ 

τὸ ἕβδομον ἔτος ἐπὶ ὃ Εὐϑύνου ἄρχοντος γεγενῆσϑαί φασί. μέ- 
3“. » -» - 2 

μνηται δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς, λέγων" ἌΡ Ὡς 
᾿ ᾿ - -» , 2κγ.4Ν ΠΥ ΕΤΕ. » Η , 

τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου. ἄλλα καὶ ἐν ἀρχὴ φησὶ, Κινη- 

« Νίαϊθ παθὸ ἀβ ΤὨπογάϊάο Ηϊδίουϊοο παυγαυὶ νἱαθπέμυτ, υἱᾶ, ο. ἢ. Ρ.} 

δ Υιάε Χεπορῖ,. Ηϊδι, στ, 1. 2. [ο8ρ. 5. 1π|ξ.1 ὉΒῚ τϑοθηϑεῖ ΤΎγδα- 

ΠΟΥᾺΠῚ ποπιῖπα. [864 ηαὐ4 πὰ ρεχεηθε πἰσ Ιοο5 Ρ.] ΨΙάδ δβεῖϑια 

ΒΙοωγοὶὶ Ατι. Ἰεοῖ. ΠΡ. 1. 0. 8. 

ο (Νοι 1πεε}Προ., φποπιοᾶα παθο 46 ρεβοιϊδέι δοοῖρογθ ροξιθυιε [)1- 

Ζογρτος. ἸΤιοοὰβ σογγιρίιδβ ν᾽ θίισ.) [τὸ εἕαχ οογέβ ραβϑϑίνισπ Ἔσϑρεοίο- 

ξυγς Β,] 

ἃ (Καί «ἀάδτέαπι ε 191.8.) 

6 Ἰάδπι οἰΐαμι α 1) ογιγδίο ΠαϊοαΤτ. οἱ ααϊδυιάαπι 4}115 αοίπιτα οβὲ, 

(4ὲ «θεϑὲ ἂν αἰγοᾳια (οα.) 
 (μΡ. 1. Οδρ. 8.) 

85 Εὐθυδήμου Ποαωοῖϊ. ἴῃ ΑΠΠΑ]1Ρ0. Τπαογα. Δππ. ΨΥ]. ΒΕ}; Ῥο- 

Ἰοροηη. ἴπ Τλμογά. ΨἼΠ. 69. Ιάθπὶ ποπιεπ σοτγαρίμμη ογαῦ ἰὼ Εὔδημος. 

[Αἰ νἱά. ποῖ. δα Ψ1Γ. 6. ἀπᾶθ εἰΐαπι μὶς γνῈὲὶ Εὐϑύμου νεῖ] Εὐδήμον 

Ἰοροπάππι 6586 ργόθα 0116 πὲ, Ρ.1} 

ὦ (ὼ}. 1. Οδρ. 18.) 
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σις γὰρ αὕτη ἷ δὴ μεγίστη τοῖς “Ἑλλησιν ἐγένετο, καὶ μέρει τινὶ 

ο τῶν βαρβάρων᾽ ὡς δ᾽ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. πλη- 
Ω ι ᾿ ᾽ ΄ δ , 3 "4 ΄ , “- ᾿ 

ρῶσας δὲ τὴν ὀγδοὴν ἱστορίαν, ἀπέϑανε νοσῷ. σφάλλονται γὰρ 

οἵ λέγοντες μὴ Θουκυδίδου εἶναι τὴν ὀγδόην, ἀλλ᾽ ἑτέρου συγ- 
3 δ κι 

1ο γραφέως. τελευτήσας ᾿ δὲ, ᾿Δϑήνησιν ἐτάφη πλησίον τῶν ' γ7ε- 
-“ -- 2 » ἡ; 

λιτίδων πυλῶν, ἐν χωρίῳ τῆς ᾿Δττικῆς ὃ προςαγορεύεται Κοίλη" 
. 3 “ » Ν 

εἴτε αὐτὸς ἐπανελϑὼν ᾿4ϑήναζε ἐκ τῆς φυγῆς, τοὺ ὁρισϑέντος 
͵ , ᾿ μ“ 2 Ὁ 5 , Ἵ 

χρόνου πληρωϑέντος, παὶ τελευτήσας ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, εἴτα 
, ἀμ ἐν λλύουϑ ᾽ ἥ 

ἰτακομισϑέντων αὐτοῦ τῶν ὀστέων ἀπὸ Θράκης, ἐκεῖ καταστρέ- 

ψαντος τὸν βίον" λέγεται γὰρ ἐπ᾿ ἀμφότερα. καὶ στήλη τις ἀνέ- 
στηκεν ἐν τῇ Κοίλῃ τοῦτο ἔχουσα τὸ ἐπίγραμμα" 

Θουκυδίδης ᾿Ολόρου ᾿Δλιμούσιος ἐνθάδε κεῖται. 

[ἡ 4ή 6 Ὅϑε5. εἰ 8]. ἱπβόταίπιβ. ΟἿ, ποῖ. 44 1,1. Ἐ (8855. εἴ 

Ἐδρ5. ρβυϊο ροςὲ βουσϊρίυτα οἷς δ᾽ εἰπεῖν ῥτὸ ὡς δὲ εἶπ. ΨΊΑ, ποῖ. 15. Ῥ.] 
[ξ Νίαϊε νυροὸ δ᾽ ἐν ᾿Αϑήνησιν. 66. δέ. 865. ῬΕπ6 Ῥγδθροβι οπθπε 

οὐαϊεεϊε εἴ ροϑὲ δέ ἱπίουριπρῖέ. Ῥ.] 

ἱ Οπιπῖπο Ἰεροπάυπι ἤ͵ελιτίδων πυλών. (Τα Π65. οἱ (α55.) [Ρευ-- 
Ῥεσαμῃ οἰΐπι Πιλτιάδων. ὙΙὰ. «ὦ γήαγοοϊ!, ς. 17. τιοῖ, ν. Ῥ.] 



Π. 

ΓΝΩΜΑ͂Ι ΘΟΥΠΥΜΙΔΟΥ 

ΗΘΙΚΑ͂Ι ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΙΚΑ͂Ι, ΠΡΩ͂ΤΟΝ 

ΜῈΝ ΞΥΑΜΜΕΓΕΙΣΑΓΥΠΟ 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ͂ “ΟΥ̓ΚΑ͂, 

γῦν δὲ μάλα αὐξηϑεῖσαι. 

2 
Ἐκ τοῦ Ποωώτου. 

ΕΣ ἀποικία, εὖ μὲν πάσχουσα; τιμᾷ τὴν μητρύπο- 

λιν, ἀδινουμένη δὲ, ἀλλοτριοῦται. 

Ὃ ἐλάχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἔναν- 

τίοις λαμβάνων, ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. 

"Ἄνᾶρες ἀγαϑοὶ, ὅσῳ ἀληπτότεροι τοῖς πέλας, τοσῶδε φα- 

γερωτέραν ἔξεστιν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν, διδοῦσι καὶ δεχομέ- 

νοις τὰ δίκαια, διδόναι. 

Τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίϑενται (ἄνϑρωποι) φιλονεικίας ἕνεκα 

τῆς αὐτίκα. 

Τὸ ξυμφέρον, ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα. ἁμαρτάνῃ, μάλιστα 
ἕπεται. ; ; 

Ἢ τελευταία χάρις, καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων 1], δύ- 

ναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι. 

Τὸ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις, ἢ τῷ 

αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας, διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. 

Μὴ ἕορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσϑαν ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι. 

᾿Ανάγκη ὥςπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα ἐπικρατεῖν, 



ΨΗΌΠΟΥΡΙΌΙΟ. ΒΕΝΤΙΝΤΙΑΕ, 

93 ΄ »᾿ 
“Ησυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄφιστα, πρὸς 

πολλὰ δὲ βιαζομένοις ἰέναι, πολλῆς καὶ [τῆς] ἐπιτεχνή- 
σεῶς δεῖ. 

“Δύουσι σπονδὰς οὐχ οἵ δι ἐρημίαν ἄλλοις προςιόντες, 
ἀλλ᾽ οἵ μὴ βοηθοῦντες, οἷς ἂν ξυνομόσωσι. 
ἡ Ὁ. - ΖΞ" “ἋΣ ΕἸΣ εὐ -ὉΨ 3 9 , παυνεῖσϑαν ἄξιον, οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀανϑρωπείᾳ 

“ 6 φύσεν ὥςτε ἑτέρων ἄρχειν, δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρ- 
χύυσαν δύναμιν γεγένηνται. 
2 “ - 3 
«δικούμενοι, ὡς ἔοικεν, οἵ ἄνϑρωποι μᾶλλον ὀργίξον- 

“ι ’, ᾿ Ὶ Π Ἵ ᾽ ι -»“ .,᾿ -" 

ται, ἡ βιαζόμενοι" τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεο- 

γνεητεῖσθαι" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάξεσθϑαι. 
΄ ε ΄ ᾽ , " λ ; “- 

Μηκυνόμενος ὁ πόλεμος ἐς τύχας φιλεῖ τὰ πολλὰ σπεριΐ- 

στασϑαι, καὶ ὁποτέρως ἔσται, ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. 
31’ ΝῃΨ, ἑ Ἴ ἐν ; » 2 ; ΄ὔ 

Ιοντὲς οἵ ΠΡΈΘΒΖΟΝ ἐς τὸν πόλεμον, τῶν ἔργων πρόύτε- 

ρον ἔχονται, ἃ χρὴ ὕστερον δρᾷν. τακοπαϑοῦντες δὲ 

ἤδη, τῶν λόγων ἅπτονται. 
» μ᾽ 

᾿Εγκλήματα μὲν καὶ πύλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε κατα- 

λῦσαι" πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, 
τι ᾽ ιν, ““.-» ᾿ ΄ 9, ψδὰ 2 
ον οὔχ ὑπᾶρχεν εἰδέναν καϑότι χωρήσει, οὐ ῥάδιον. εὖ- 

σιρεπῶς ϑέσϑαι. 

«Αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐ- 
ψυχία. 

Νομίξειν (χρὴ) τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους 
“ ; Γ , 

εἶναι, καὶ τὰς προςπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς" 
ΘΠ κ Ὁ . 3 ᾿ “᾿ ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ 

᾽ δ᾽ υὗτδ 
στἀρασχευαξώμεϑα. καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων 
᾿ μ᾿ δὴ αν 6 ἜΑ. Ο ἜΝ" ΕΝ 
ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς 
προνοουμένων. 

Πολὺ διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ὄνϑρωπον ἀνθρώπου, 
ζ [2 ὦ" [μὴ 2 » 3 4 , χρατιστον δὲ εἶναν ὁφτις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 

»ἬΆ [χ2 3 ᾿ 5» “- 

Διπλασίας ζημίας ἄξιον, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαϑῶν κακοὶ γεγέ- 

νηνται. ᾿ 

Τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύε- 
σϑαι. 
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᾿ 

ο΄. Χρὴ τοὺς ἡγεμόνας, τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας, τὰ ποινὰ 

προσκουεῖν, 
’, Ἵ ᾿] 3 »͵ »). ᾽ ᾿Ὶ ᾿] Ἂ ᾽ 3 ᾿ ἦν κν 1 

οἷ. (πὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πολεμὸν ἀντ εἰρήνης μετα- 
λ ἢ Ρ» ὃ -»"ὝἮ μιν ΄ 77 ἐ ΕῚ Α δ 

ἀμβάνειν. ἀνδρῶν γὼρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ αἀδὲ- 
ἘΝ ω ΄ μέγ, » φι 3 ,Ἶ, ᾽ 4 

κοῖντο, ἡσυχάζειν" ἀγαθῶν δὲ, ἀδικουμένους, ἐκ μὲν εἰ- 
͵ - 3 ᾿ εἰ 2 υΥ. ΄ 

ρήνης, πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν, ἔκ πολέμϑυ πάλιν ξυμ- 
- »"Ὕ Ἁ , 2 

βῆναι, καὶ μήτε. τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαΐέρεσϑαι, 
-» » δε, 3 ἕῳ 

μήτε τῷ ἡσυχίῳ τῆς. εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσϑαι. 
΄ ξ ᾿ ᾿ δ ι 3 »" ΄ φ᾿. Ἢ 3 ’ » 

φχ΄. Ὃ διὰ τὴν ἡδονὴν ὑπνῶν, ταχισν ἂν ἀφαιρεϑείη τῆς 
» ’ 3 3 - 

ϑαστώνης τὸ τερπνὸν, δι ὕπερ θανεῖ. 
3 ’ ᾿ 

οχ. Ὃ ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάξων, οὐκ ἐντεϑύμηταν ϑρά- 
3 ΄ 

σεν ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. 
, »" 2 » 

οκ΄. Πολλὰ κακῶς γνωσθέντα, ἀβουλοτέρων" τῶν ἐναντίων 
΄ , ὰ . δ , «ι " δ᾿ 

τυχόντων, κατωρϑώϑη᾽ καὶ ἔτι πλέω, ἃ, καλῶς δοκοῦντα 
» 32 » 

βουλευϑῆναι, ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη. 
ἢ 3 » ᾽ χὰ » 

οκ. ᾿Ενϑυμεῖται οὐδεὶς ὅμοια τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχε- 
2 Ἁ Ἁ 32 . 

ται, ἀλλὰ μετὼ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ 
2 «Ὁ 5 3 , 

ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν. 
ΡΕΝ κι χ - " Υ͂ ᾽ ν᾿ ΕῚ ᾿ 3 “᾿ , 

κα. ὋὋ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαϑον, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο 
-" 7 »" ΄ 

διδαχῇ. ὃ δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιστήμη προέχουσι, καϑαιρετέον 
Οω 

ἡμῖν ἐστι μελέτῃ. 
, χ “- “- 3 9 3 γ 

οχβ΄. “κιστα πόλεμος ἐπὶ δητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ οὐ- 

τοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον" ἐν ᾧ ὁ 
, 3 “ ἌΦ Ὡὰ ΄ ΄ Ὁ π 9 

μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προςομιλήσας, βεβαιότερος " ὁ δὲ ὁ9- 
3 2 γισϑεὶς περὶ αὐτὸν, οὐκ ἐλάσσω πταΐει. 

, ᾽ ΄ 5 - , τ 

οβ΄. ᾿Ενϑυμώμεϑα, ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἕκαάστοις πρὸς 
᾽ “ Β τ ϑς 
ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων διαφοραὶ, οἰστὸν ἂν ἣν νῦν δὲ 

"ἢ , ΄ ΄ 

πρὸς ξύμπαντάς τε... .. ἱκανοὶ, καὶ κατὰ πόλιν ἔτι 
ῇ Ὁ ΄ δυνατώτεροι. ὥςτε, εἰ μὴ καὶ ἀϑρύοι, καὶ κατὰ ἔϑνη, 

- , 2 ’ 3 Α καὶ ἕκαστον ἄστυ, μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεϑα αὐτοὺς, δίχα 
Ω » ᾽ ; Ἐ’ 

γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρωσονται" καὶ τὴν ἡσσαν, εἰ 
᾿ ΄ 3 - 2) 3 2 ᾿ μ καὶ δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ 

2, 

ἀντυκρυς δουλείαν. 
, ᾽ « “ον ΄ -» 3 θ94γ. Οὐ δίκαιον, ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήϑη, τῇ περιουσίᾳ ἀπο- 

λέσϑαι. 
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ρκδ΄. ᾿Εκ πολέμου μὲν εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται" ἀφ᾽ ἡσυ- 

χίας δὲ μὴ πολεμῆσαι, οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. 

οι. (Οἶδα) τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειϑομέ- 
γους τε πολεμεῖν, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ 

ο΄ πὰς ξυμφορὸς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. 
ομ. ᾿Ενδέχεται, τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον 

ἀμαϑῶς χωρῆσαι, ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου" 

διόπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώ- 

ϑαμεν αἰτιᾶσθαι. 

ομα. Τὴν αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἥ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη 

δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασ- 

σομένη. 

ρμβ΄. Τοῦ πολέμου οἵ καιροὶ οὐ μενετοί. 
υμγ. Τὴν ὀλόφυρσιν. (χρὴ) μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσϑαι, 

ἀλλὰ τῶν σωμάτων" οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ οἵ 

ὥνδρες ταῦτα κτῶνται. 

3 »Ἥ 
χ ο, ἈΝ τὶ Ὁ τὶ ἜΡΓΟ ὁ αἱ 

τα. ᾿Ηδηλα τὰ τῶν πρλέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι᾽ 
ὀργῆς αἴ ἐπιχειρήσεις ἀνθ πολλάκις τε τὸ ἔλασσον 

πλῆϑος, δεδιὸς, ἄμεινον ἠμύνατο τοὺς πλέονας, διὰ τὸ 

καταφρονοῦντας ἀπαρασκεύους γενέσϑοαι. 

κ(. Πᾶσιν, ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾷν πά- 
2 ’ σχοντάς τι ἄηϑες, ὀργὴ προςπίπτει. 

ια΄. Οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι, ϑυμῷ πλεῖστα ἐς ἔργον 

καϑίστανται. 
΄ [4 ’ ΕῚ 5 ᾿ ᾿Ὶ » 4 

ι΄. Καλλιστον τοὃε καὶ ἀσφαλέστατον, πολλοὺς Ὄντὰς ἑνὶ 

κόσμῳ χρωμένους φαίνεσϑαι. 

λέ. Μῆχι τοῦδε ἀνεχτοὶ οἵ ἔπαινο εἶσι περὶ ἑτέρων λεγόμε- χθ ξ γομ 
δ Ἃ 2 ἣ Ξ: 

γοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι 

δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε᾽ τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φϑο- σα ᾿ ω ω θ τῶν ῳ 
» 3, 3 »" 

νοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν, 
͵ - ν 9 

(ὦ. Τὸ πένεσϑαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ δια- 

φεύγειν ἔργῳ, αἴσχιον. 
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Τοῖς [πολλοῖς] ἀμαϑία μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον 

φέρει. 

Κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως χριϑεῖεν οὗ τὰ τε 
δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ 

ἀποτρεπόμενοι τῶν κινδύνων. 
δὰ Ν δὴ ᾿ 

Οὐ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ ὁρῶντες, κτώμεϑα τοὺς φίλους " 
᾿ ἥν δ ΄ ᾿ ΄ ““ 2 Ἂ 2 

βεβαιότερος δὲ ὁ ὅραάσας τὴν χάριν, ὥῤτε ὀφειλομένην δὲ 

εὐνοίας ᾧ δέδωκε σώζειν. ὁ δ᾽ ἀντοφείλων, ἀμβλύτερος, 
"ον 3 ΕῚ ΄ 3 3 3 , ᾿ 3 ᾿ 2 

εἰδὼς, οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀπο- 

δώσων. 
3 » » - - ᾿ῥ ι ᾽ - ΄ 

᾿Π“νδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μο- 
» , Σ 2 » 

γον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφὴ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ 
᾿ Σ 7 -Ὕ 

προςηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ ἑκάστῳ τῆς γνώμης 

μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. 
Ἵ 2 ΟἿ » ᾿ ΄ δ -" ᾿ 

«ύπη οὐχ ὧν ἂν τις μὴ πειρασαμένος ἀγαθῶν στερί- 
3.2 ΦΥ ᾿ ον ᾽ » 

σίηται, ἀλλ᾽ οὐ ἂν ἐϑὰς γενόμενος ἀφαιρεθῇ. 

Τὸ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ ἔν τῷ ἀχῤῥείῳ τῆ 

ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥςπερ τινές φασι, μᾶλλον τέρπει, 

ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. 
Φϑόνος τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ μὴ ἐμπο- 

δὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 
4 ΄ 

Υῇ δ ’ - ΄ ᾿ , , 9. δι. 3 
Ὡς ὑπαρχούσης! φύσεως μὴ χείροσι γενέσϑαι, ὑμῖν [ὦ 
ἢ ΧὴδΕ ΣΟ δ Οδθδ ἐλ γυναῖκες} μεγάλη ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἔπ ἑλαχιίστον ἀρε- 

-" , Ἃ ᾽ -.. Ψ᾿» , 3 
τῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἡ. 
᾽ ες δ - “ , , 32 , 3 ΄ 

Ἐγὼ ἡγοῦμαι, πόλιν πλείω ξυμπασαν ὀρϑουμένην ὠφε- 

λεῖν τοὺς ἰδιώτας, ἢ χαϑ' ἕχαστον τῶν πολιτῶν εὐπρα- 
“ 2 , ᾿ , »" ᾿ Αι ῇ 

γοῦσαν, ἀϑρόαν δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ φερο" 

μενος ἀνὴρ τὸ κωϑ᾽ ξαυτὸν, διαφϑειρομένης τῆς πατρί- 
ὁ - ᾽ 

δος, οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυταν᾽ κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυ- 

χούσῃ, πολλῷ μᾶλλον διασώζεται. ὁπότε οὖν πόλις μὲν 
Ἂ 55) ᾿ οἵ ’ τ᾿ ν δ ι 

τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς 

ἐχείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας ἀμύνειν αὐτῇ; 
Ω, - Ο τε γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας, ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ 

, - ἐνεθυμήϑη᾽ ὅ τ᾽ ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύςνους, 
᾽ μ Θ' »- 

οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι" προςφόντος δὲ καὶ τοῦ- 



σζ΄. 

σ΄. 

ἙΠΌΟΘΥΘΙΡΙ5. ΒΕΝΤΕΝΤΙΔΕ, 

’ 4 4 Ἄν ΄ ; ον “ 

δε, χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν 

ποωλοῖτο. 
Γ »Ὕ 3 -" 

Οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα εὐτυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια 
ξ, 3. 2 Σ Ἂ ; 

πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον, ἢ εἴξαντας εὐϑὺς τοῖς πέλας 
-" Ἅ ν ΄ 

ὑπακοῦσαι, ἡ κινδυνεύσαντας περιγενέσϑαι, ὃ φυγὼν τὸν 
κίνδυνον, τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. 

-“ Ι͂ }] 2 

Δουλοῖ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον χαὺ ἀπροςδόκητον καὶ τὸ 

πλείστῳ παραλύγῳ ξυμβαῖνον. 

᾽ν ἴσῳ οἱ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι τῆς τε ὑπαρχούσης δό- 
ξης αἰτιᾶσϑαι ὅςτις μαλακίᾳ ἐλλείπει, καὶ τῆς μὴ προς- 

- ᾿ ΄ 3 

ηκούσης μισεῖν τὸν ϑρασύτητι ὀρεγόμενον. 
“; 2 -» »"ὝἭ 

“Ἄἴσχιον, ἔχοντας ἀφαιρεϑῆναιν» ἢ κτωμένους ἀτυχῆσαι. 
Ὁ τ » 

Ἢ ξύνεσις ἐλπίδι ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ 
2 ι μ ἌΡ ΠΡΟ. ν ο ΄ Ἕ ’ ς 
ἰσχὺς, γνωμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχοντῶν, ἧς βεβαιοτέρα ἡ 

πρόνοια. ᾿ 
, 3 ’ » 

Τὸ ἄπραγμον οὐ σώζεται, μὴ “μετὰ τοῦ δραστηρίου τε- 

ταγμένον. 
Φέ ἂν ΄ δὰ ΄ 5. , ’ αν 8 - ἔρειν χρὴ τὰ τὲ δαιμόνια ἀναγκαίως, τὰ τε ἀπὸ τῶν 

πολεμίων ἀνδρείως. 

Πάντα πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσϑαι. 
Ἁ - 

“Ὅςτις ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει, ὀρϑῶς βου- 
ἢν, 3 

λεύεται" μῖσος γὰρ οὐκ ἐπιπολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τε 
͵ κ . 

λαμπρότης καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταλείπεται. 
5, ι ι ; , ι “ Ἂ᾿ 

Οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν ἥκιστα λυποῦν- 
᾽ ς " , 3 , τ κ ,ὔ ᾿ 

ται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καὶ πόλεων καὶ 
" Ὁ ω ’ ") 
ἰδιωτῶν πκρατιστοῖ εἰσι. 
Οὐ δί » [4 - Ἁ Ε , ἢ 

ὑ δίκαιον, τῆς γνώμης τὸ μὴ κατακράτος νικηϑὲν, 
" ᾿ 5. Ὁ “5 ͵ τ Ἁ τὸ » 
ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν, τῆς γε ξυμφορᾶς τῷ 

Ἁ ῇ 

ἀποβάντι, ἀμβλύνεσϑαι. 
, 2 -" 4 , » ᾿ ᾿ 

ΝΝομίσαν [δίκαιον], ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσθαι σφαλλε- 
, -»" ΄ 

σϑαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ 
ΡΥ 

ἀνδοείους ὀρϑῶς εἶναι. ἢ 
Ἀ 3 ’ 

Ἢ ἐπιστήμη, ἀνδρείαν μὲν ἔχουσα, καὶ μνήμην ἕξει 
ἐν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδὲε- 
μία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει. 



π, 
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Φόβος μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη τὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν 
ὠφελεῖ. 

Τὰ πολλὰ τῶν πλειόνων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων 
τὸ πράτος ἐστί. 

πϑ'. Πολλὰ καὶ στρατόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπὸ ἐλασσόνων τῇ 
« “ὦ Ὁ 

ἀπειρίᾳ, ἔστι δὲ ἃ καὶ τῇ ὁτολμία. 
σιϑ', Ἡσσημένων ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἵ γνῶμαι πρὸς τοὺς 

, 
τα. 

2 κ ΣῪ [ Γ 

αὐτοὺς κινδυνους ομοιαι εἶναι. 

Ἐκ τοῦ Τοίτονυ. 

[Ἴσμεν,7 οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην, οὔτε 
, δ ᾿ 2. ὦ » ΄ 3 ΄ 

κοινωνίαν πολεσιν, εἶ μὴ μὲτ΄ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλὴη- 
" » δ , αύλιος ν "» 

λους γίγνοιντο, καὶ τἄλλα ὁμοιότροποι εἶεν᾽ ἐν γὰρ τῷ 
"» , » 

διαλλάσσοντι τῆς γνώμης καὶ αἵ διαφοραὶ τῶν ἔργων κα- 

ϑίστανται. 
3 

Τὸ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν. 
-» δ 

Πάντων δεινότατον, εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξεν ὧν 
Ἵ . Ὶ κ ΄ [χὰ , ΄ 2 
ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα, ὕτι χείροσι νόμοις ἀκι- 

᾿ » 

ψήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν 

ἀχύροις" ἀμαϑία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ 
3 

δεξιότης μετὰ ἀκολασίας. 

Εἴωϑε τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα, καὶ δὲ ἐλαχίστους 
3 2 

ἀπροςδόχκητος εὐπραξία ἔλϑῃ, ἐς ὕβριν τρέπειν᾽ τὰ δὲ 
; , ἢ -“ 2 ΄, 9 » 3 ΄ 

πολλὰ κατὰ λῦγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα, ἀσφαλέ- 

στερα, ἢ παρὰ δόξαν" καὶ κακοπραγίαν, ὡς εἰπεῖν, ῥᾷον 
3 - 2 ς 
ἀπωϑοῦνται, ἢ εὐδαιμονίαν διασώξονται. 

Πέφυκε καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸ μὲν ϑεραπεῦον ὑπερ- 

φρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον ϑαυμάζειν. 
᾽ 

Ἐὐγγνωμόν ἐστι τὸ ἀκούσιον. 
΄ ᾽ 

Νομβέζω δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε 
᾽ 

χαὶ ὀργήν. 
᾿ ᾿. δ , "»-Ὁ 

Τοὺς λόγους ὅςτις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πρα- 
΄ ᾿- Ἵ )ς, » , - , γμάτων εἶναι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν, ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει. 

Ω ο τ 
Ἢ τε ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντὶ, ὃ μὲν ἡγούμενος, ἡ 



δ΄. 

9) - 

ΤΠΌΟΥΌΙΡΙ5. ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕΚ 

3 , Η Δ δ οὐδ ες 3 ι , ΄ 

δ᾽ ἐφεπομένη" καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβολὴν ἐκφροντίζων, ἡ 
ὲ 3 ᾿ »"ἭὝ 7 νΝ » -» 

δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιϑεῖσα, πλεῖστα βλάπτουσι. 

Πεφύ; ἅπαντες καὶ ἰδίῳ καὶ δημοσία ἁμαρτά ἐφύκασιν ῷ α καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, 
Ω’ 2 

καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅςτις ἀπείρξειν τούτου. 
΄ , - 3 , » 

᾿Αδύνατόν “ἐστι καὶ πολλῆς εὐηϑείας, εἴ τις οἴεται, τῆς 
᾽ , ἰν -» 
ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προϑύμως τι πρᾶξαι, 
ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύς ἢ ἄλλ δεινῶ, ροπῇ χεν ἢ νόμων ἰσχύϊ ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῶ. 
΄ Ἧς ό ν , ; 2 , ΄ὔ Οςτις εὖ βουλεύεται, πρὸς τοὺς ἐναντίους κρείσσων 

Ε] 

ἐστὶν, ἢ μετ΄ ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών. 
3 » Ο' -»"Ἢ ΄ ΄ 

[ἀξιοῦμεν ὑμᾶς] μὴ, ἡδονὴν δόντας ἄλλοις, κακίαν αὐὖ- 
᾿ 2 » ᾿ ᾿ ο ι ΄ - 

τοὺς ἀντιλαβεῖν. βραχὺ γὰρ τὸ τὰ --- σώματα διαφϑεῖραι, ἽΝ ; 
ἐπίπονον δὲ, τὴν δύςκλειαν αὐτοῦ ἀφανίσαι. 

΄ 4 ᾿ - ΄ 2 ΄ ᾽ 

Νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεατάτῳ ἐναντιώτατον, ἐγγυ- 
, Α , ’ 322. 3 - 

τάτω δὲ τυράννου, δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν. 
3 »" - 

Τὸς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδοῦναι αἰσχρὸν μᾶλλον, ἢ 
τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληϑείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ 

ἀποδιδομένας. 
- 3 9 » ΄ δ 1λ Ἢ 

Εν μὲν εἰρήνῃ καὶ ἀγαϑοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ 
» 3 3 

ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι, διὰ τὸ μὴ ἐς ἀπου- 
δς- 3 

σίας ἀνάγκας πίπτειν" ὃ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν - εὐσεο- 
- 3 δ 

ρίαν τοῦ καϑ᾿ ἡμέραν, βίαιος διδάσκαλος, καὶ πρὸς τὰ 
2 -» -» - 

παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ. 

. 

᾽ - Ἄγ}. 

Ἐκ τοῦ Τεναρτοῦυ. 

3 γ Ψ - ν ’; 

"Ὅσα ἐς ἀνάγκην ἀφῖκται, λογισμὸν ἥκιστα ἐνδεχόμενα, 

κινδύνου τοῦ ταχίστου προςδεῖται. ἶ 
΄ - ᾽ ’ 3 

Οἱ ἀήϑως τι ἀγαϑὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνθρώπων ἀεὶ 
- ΄ , λον ᾿ ᾿ ᾿ " , 

τοῦ πλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται, διὰ τὸ καὶ τὰ παροντὰ 
3 ’ 3 - : ᾿ - ᾿ ΓΑΧῚ 2 

ἀδοκήτὼς εὐτυχῆσαι. οἷς δὲ πλεῖσται μεταβολαὶ ἐπ ἀμ- 
, ᾿ 3 3 

φότερα ξυμβεβήκασι, δίκαιοί εἰσι καὶ ἀπιστότατον εἶναι 

ταῖς εὐπραγίαις. 

Τὸν πόλεμον μὴ χαϑ᾽ ὅσον ἄν τις αὐτοῦ μέρος βούλη- 

ται μεταχειοίζειν., τούτω ξυνεῖναν. ἀλλ᾽ ὡς ἂν αἱ τύχαι 
ἴω ΄ 

ἡγησῶωνται. 



εὅ. 

ιϑ'΄. 

᾿ 

ΜΟΒΑΙΕΘΒ ΕΤ ΡΟΠΜΤΙΟΘΑΕ, 5δι 

Νομίξομεν τὰς μεγάλας ἔχϑρας μάλιστ᾽ ἂν διαλύεσϑαι 
βεβαίως, οὐκ ἢν ἀνταμυνόμενύός τις καὶ, ἐπικρατήσας τὰ 

πλέω τοῦ πολέμου, κατ᾽ ἀνάγκην ὅρκοις ἐγκαταλαμβάνων, 

μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ξυμβῇ᾽ ἀλλ᾽ ἦν, παρὸν τὸ αὐτὸ ὃρῶ- 

σαι, πρὸς τὸ ἐπιεικὲς, καὶ ἀρετῇ αὐτὸ νικήσας, παρὰ ἃ 
προςεδέχετο, μετρίως ξυναλλαγῇ. 

Πεφύκασιν ἄνϑρωποι τοῖς μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνϑησ- 

σᾶσϑαι μεϑ’ ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὰ ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ 

γνώμην πινδυνεύειν. 
Πέφυκε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ 

εἴκοντος, φυλάσσεσϑαι δὲ τὸ ἐπιόν. 
Τιμωρία οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖται᾽ οὐδὲ 

ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπις]. 

Τὸ ἀστάϑμητον τοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον πρατεῖ" 

πάντων τε σφαλερώτατον ὃν, ὅμως καὶ χρησιμώτατον 
φαίνεται" ἐξ ἴσου γὰρ δεδιότες, προμηϑείᾳ μᾶλλον ἐπ᾽ 
ἀλλήλους ἐρχόμεϑα. 

3 3 -» »" 3 

᾿Απάτῃ γὰρ εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεο- 
νεχτῆσαι, ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ" τὸ μὲν γὰρ ἰσχύος δικαιώσει, 
«ι δ ΄, 2, Ἀπ τ " Ἁ ᾿ ΄ 2.» 
ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν, ἐπέρχεται᾽" τὸ δὲ, γνώμης ἀδίκου 

ἐπιβουλῇ. 
᾿ 3 - 

Πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσιν τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεύϑε- 

ρον καϑίσταται. 
΄ 2 τ -» 

Εἰωϑότες οὗ ἄνϑρωποι, οὐ μὲν ἐπιϑυμοῦσιν, ἐλπίδι 
2 ᾽ τι ᾿ κ᾿ , » 2. 

ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὁ δὲ μὴ προςίενται, λογισμῷ αὐτο- 

κράτορι διωϑεῖσϑαι. 

3 “Ὁ 

ΒΕ" τοῦ Πέμπτον. 

Ή ; - Δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγ- 
μ Σ 

κῆς κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προὔχοντες πράσσουσι καὶ 
3 "Ξ - 

οἱ ἀσϑενεῖς ξυγχωροῦσι. 
3 ΄ οὶ 

Ἐλπὶς κινδύνῳ παραμύϑιον οὖσα, τοὺς μὲν ἀπὸ περιου- 
ί , ΜΡ .} ΄ 2 -» -» ι 

σίας χρωμένους αὐτῇ, καν βλάψῃ, οὐ καϑεῖλε᾽ τοῖς δὲ 
[2 ᾿ ἣν “ 2 » -" , 

ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναῤῥιπτοῦσι (δόπανος γὰρ φύσει) 
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ΨΗΟΟΥΌΙΌΙ5 ΒΕΝ ΤΕΝΤΙΑΕ, 

ἅμα τε γιγνώσκεται σφαλέντων, καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξε. 
ταί τις αὐτὴν γνωρισϑεῖσαν, οὐκ ἐλλείπει. 

Οἱ πολλοὶ, παρὸν ἀνϑρωπείως ἔτι σώξεσϑαι, ἐπειδὰν 
πιεζομένους αὐτοὺς ἐπιλείπωσιν αἵ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ 

2 -» 

τὰς ἀφανεῖς οθίσωνναι, μαντικήν τὲ καὶ χρησμοὺς, καὶ 

ὅσα τοιαῦτα μετ᾽ ἐλπίδων ΜΡ οΡΗ͂Σ 

Πολλοῖς πνεσμθοΝΝ ἔτι ἐς οἷα φέρονται, τὸ αἰσιρὸν 

χαλούμενον, ὀνόματος ἐπαγωγοῦ δυνάμει, ἐπεσπάσατο, 

ἡσσηϑεῖσι τοῦ δήματος, ἔργῳ ξυμφοραῖς ἀνηκέστοις ἕκόν- 

τας περιπεσεῖν, καὶ αἰσχύνην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ τύ- 

χης προςρλαβεῖν. 

Οἵὕτινες τοῖς μὲν ἴσοις μὴ εἴχουσι, τοῖς δὲ χρείσσοσι κα- 

λῶς πρρεθήρονκαν. πρὸς δὲ τοὺς ἥσσους μέτριοί εἶσι, 

πλεῖστ᾽ ἂν ὀθόνας 

“γμεῖς τὰ μὲν μέλλοντα τῶν δρωμένων σαφέστερα κρί- 

νετε, τὰ δὲ ἀφανῆ, τῷ βούλεσθαι, ὡς γιγνύμενα ἤδη 

ϑεᾶσθε. 

Ἔκ τοῦ Ἕ κτου. 

3  Ω Ἢ “- 
᾿4γαθὸν πολίτην νομίζω εἶναι, ὃς ὧν χαὶ τοῦ. σώματός τι 

καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται. μάλιστα γὰρ ἂν ὃ τοιοῦτος 
» 3 ᾿ - 

καὶ τὼ τῆς πόλεως δι᾿ ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρϑοῦσϑαι. 

Τὰ διὰ πλείστου πάντες ἴσμεν ϑαυμαζόμενα, καὶ τὰ πεῖ- 

ραν ἥκιστα τῆς δόξης δόντα. 
Χρὴ δὲ μὴ πρὸς τὰς τύχας τῶν ἐναντίων ἐπαίρεσθαι, 
ἀλλὰ τὰς διανοίας κρατήσαντας ϑαρσεῖν. 
Η͂ ΄ Α ἤ Ε) " ΄ ι 

᾿ἀνόητον ἐπὶ τοιούτους ἰέναι, ὧν κρατήσας τε μὴ κατα- 
ἽΝ Ὡ ΙΝ 

σχήσει τις, καὶ μὴ κατορϑώσας, μὴ ἐν τῷ ὁμοίῳ καὶ 

πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. 

᾿Επιϑυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα πατορϑοῦνται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα. 
" ὩΣ ΑΨ ΜΑ δ Ἐ Ἢ ι ᾿ ᾽ 

Τὸ καλῶς ἄρχειν τοῦτό ἐστιν, ὃς ἂν τὴν πὰτρίδα ὠφε- 

λήσῃ ὡς πλεῖστα, ἢ ἑκὼν εἶναν μηδὲν βλάψῃ. 

Γιγνώσκω πόλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ᾽ ἄν μοι δοκεῖν 

ἀπραγμοσύνης μεταβολῇ διαφϑαρῆναν; καὺ τῶν ἀνϑρώ- 

πῶν 
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ΜΟΒΑΙΕΒ ΕΤ ΡΟΙΠΙΤΙΟΘΑΕ. 5590 
ΤῊΝ τ Ξ 

πῶν ἀσφαλέστατα τούτους οἰκεῖν, οὗ ἂν τοῖς παροῦσιν 
ἤϑεσι καὶ νόμοις, ἣν καὶ χείρω ἢ, ἥκιστα διαφύρως πο- 

λιτεύωσι. 

Οὐκ ἄδικον, ἐφ᾽ ξαυτῷ μέγα "οὖν ἡ ἴ ἵναι" ΣΟῚ 0) μέγ φρογουντα μὴ ἴσον εἶναι 
δ -»"ὝὟ ι ἐ δ 

ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς οὐδένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσο- 
᾿ 8...9 Ὁ - 2 μοιρεῖ,; ἀλλ᾽ ὥςπερ νγάδεν να μον οὐ παθθαγθρευσμεϑαὶ 

ἐν τῷ ὁμοίῳ τς ἐνεχέσθω καὶ ὑπὸ τῶν εὐπρογ οὔντων ὑπερ- 
φρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων, τὰ ὅμοια ἀνταξιούτω. 

Οἱ τὰ μὴ πιστὰ ὀύα τα εἶναι ἢ ἜΤ: ἢ ἀπαγγέλ- 

λοντες οὐ μόνον οὐ πείϑουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦ- 
σιν εἶναι. 

γι 3 τ - ΄ - Τὸν ἐχϑρὸν οὐχ ὧν δρᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς διανοίας 
7 κ 

προαμύνεσϑαι χρὴ, εἴπερ καὶ μὴ προφυλαξόμενός τις σρο- 
πείσεται. 

᾿Εγώ φημι, πρῶτα μὲν, δῆμον ξύμπαν ὠνομάσϑαι, ὃλι-. 
γαρχίων δὲ μέρος ἔπειτα, φύλακας Βὲ ἀρίστους εἶναι χρη- 
μάτων τοὺς πραραίοαις, δὐνλειδρε δ᾽ ἂν βάσει τοὺς ἕξυνε- 
τοὺς, χρῖναι δ᾽ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς" καὶ 
ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν δημοπρατίᾳ 
ἰσομοιρεῖν. ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν, κινδύνων τοῖς πολλοῖς με- 
ταδίδωσι, τῶν δ᾽ ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ ξύμπαν ἀφελομένη ἔχει" ἃ οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἵ νέοι 
προϑυμοῦνται, ἀδύνατα ἐν μεγάλῃ πόλει κατασχεῖν. 

3 ᾿ -" - Οὐχ οἷόν τε ἅμα τῆς τε ἐπιϑυμίας καὶ τῆς τύχης τὸν αὐτὸν 
ταμίαν γενέσϑαι. 

- ᾽ ; Πᾶσιν ἀνεπίφϑονον τὴν προφήκουσαν σωτηρίαν ἐκποοί- 
ζεσϑαι. 

᾽ δ. δ᾽ Ἀνδρὶ τυράννῳ, “ἢ πόλει ἀρχὴν ἐχούσῃ, οὐδὲν ἄλογον ὅ 
τι ξυμφέρον, οὐδ᾽ οἰκεῖον, ὅ τι μὴ πιστόν. πρὸς ἕκαστα δὲ 
δεῖ ἡ ἐχϑρὸν ἢ φίλον μετὰ καιροῦ γίγνεσϑαι, 

ΤἼιιογώ, 7. γή 
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ἕς΄. 

ξζ΄. 

ζη. 

οἷ΄. 

Ἐκ τοῦ Ἑ βδόμου. 

Ξ “ “- 

"Ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν, ᾧ ἀξιοῦσι προὔχειν, πολουσϑῶσι, 

τό γ᾽ ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς δόξης ἀσϑενέστερον αὐτὸ ξαυ- 
-» Ἃ 3 3.» Α -»"ὝἭἢ 

τοῦ ἐστιν, ἢ εἰ μηδ φηϑησὰν τὸ πρῶτον. 

Τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη ἐλπὶς με- ὁ 
γίστην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται. 

ΞΕ “ 
Κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι, οἱ ἂν ἐλάχιστα ἐκ τοῦ 

- ΄ " ᾿ Ἁ 3 - 3 

σφαλῆναι βλάπτοντες, πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαν ὠφε- 

λῶσι. 

"άνδρες πόλις, καὶ οὐ τείχη, οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναΐί. 



ιὸ 11: 

ΕῈ ΒΟΒΙΡΤΟΒΙΒΌΒ, ΟἹ ΤΗΌΘΟΥΡΙΘΕΜ 

ΓΜΙΓΑΤΙ ΒΌΝΈΤ. 

Α. 1)6 Οταεοὶς πιαχῖπιθ σομηπθιηογδηϊον ῬΕΣ βὰς, 10- 

πγϑίυβ 14]., θίο (ὐβββδῖπιβ, 864 βείδτη Ατγίαπυβ, Αρ- 

Ῥίαπιβ 4}114π6. Τηβετία ϑαπὶ απ8ᾶ86 ϑίθρβαπαβ 46 Ὠ1ο- 

511 ἱπιϊαίϊομθ ὙμαογἸ 415 ἐχροβυϊ.. 

Αϑου ρίογθι ἰδηΐαθ ργϑϑβϑίδηϊδο, σαδηίδτη ΤΟΥ 11 6558 

1π 16} χὰ 8. ΠΠ]ϊῸ5 ᾿πν Θη 1856 1] ΟἿ 68 ΠΟΙ Π]ΙΓΏΠΙ νἱ- 

ἀεριταν, Ἰθουαμι δαΐθπὶ ρίανα σθμογα οορί αν ροσβαπί, 
Ῥιύουΐ δαὶ ἀυσατηδηΐαμα Πἰρσόγααιι, δἀυΐ ᾿ΔιΡΙα πὶ βουῖρίο- 

Τα, δὶ ΓΟ Ὅγη ᾿Ρ81.1 1 1Πη1[8|10}}15 βΒρεοίαιη8. Νδη οἱ 

ΠΙδίουοΟ8 δἰ, ογαΐογεβ, εἰ ἀγδθοοβ εἰ εχίεσοβ ΤΠθοΥν 1618 

ψεδίϊρία 5661}, Θ84 86 ἴπ ΓΘ να] ὁοι ροϑιΠοπθμ αἰάιε εἰ6-- 
βου ριοπϑίη, νοὶ βεπίθηϊ 88, ναὶ δἰϊδιηι ΟΡ ΠΟ ΘΠ. Θ᾽ 05 [1-- 

ὈΡΟγ τ τη 18. γ βρίοοιθ, ἰθαὰθ νὰ] ἰπϑῖο, νεῖ ρῥτᾶνο, 

τη χῖη 6. ρῈ51}10 Ιἀδοαθ. χυἹαϊοαϊο τποάο ἔδοθσα ροΐι 588 
ταδαϊ οϑία πὰ εϑὶ. 

Πίοαπλι5 Ἰσὶ ἔπι ρυηγατα 46 σδαθοῖθν δουυπιητιθ πηᾶ-- 
ΧίηΘ ἰδίου οῖ8, Εχ [Ϊ8 δητἰαϊδοίπνα8, 4 ὙΠπογ ἀἸ δίῃ 
᾿μαἸἔδἔιι8 Θϑὲ,. ἔατι ΡΠ Ἰϑέυ5. ϑ υνδουϑδιι8.. 46πὲ Π᾿ΟΠ Υ 8188 

αἷς εἰ τη αἰδροδί(ίομια ᾿ἰδίουτίαθ, δὲ ἴῃ διπάϊο αἰρυθϑ8ῖο- 

ἤσπι δντἰδη αν (οἵ. Πδοι. Ῥτυορυιμη.), εἰ δχ ρᾶγίθ οἵ- 

Ἰᾶτὴ ἴῃ 5Θ. ΠΟ Π6 8ἰ πη ϊθιι ΤΉ που 4118. 6586: δν ζαβ86. [8 6 

ἴῃ βου πθ. Οὔ ϑοηγα αἰᾳ6 αἰοοίαῖα (ν 4. Οαΐπμ1}. Χ, 1.), 

22 



566. ᾿ς ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΒ5. ἹΜΙΤΑΤΟΒΕΒ, 

564 περίθχ 886 εἴϊατα Πραγανιχα δια6 ΑΠΘΟ ΠΣ τιϑ0}}1 5 

πὸ ἰβοίιπι 6856), τὰ δὶ ΟΘΙΒΆΤΊΙΠΙ δοϊϊοποιι. αυτεπὶ 

δριϊον, 864 δἰϊδπὶ πηι] το 1 ΠΡ ηΪον αἴαιαθ τλΐπι85 γηᾶρη ἢ -- 

ομ8 ε11. Ὑἱά. Ὀΐοη. Ρ. 426. 54. οἱ Ρ. 779. 814. ΟΡβοαγ!- 

(8115. οὐἰπιει ἰδιθα οἰΐαπι ἱπ Ρ] Πβίαμα οομξεγὶ ΟἿοθγο 

Βγαϊ, οαρ. 17., ὃὉ 4110] δὰπη ρᾶθπθ ΡαΒΠαπὶ ὙΠαΟΥ ἀϊ-- 

ἄδιη νοοαϊ. Ὑιάβ ἀβ. μος Οἰοεγοηῖΐς ᾿παϊοῖο οἱ 4}115 μὰς 

ΡοΡ πθμιῖριι8 ἀἰβραϊαπίεπι (οΘ!]θυσα ἀ6 βἷτα εἰ οτὶβ. 5υ- 

γᾶοι8. Ρ. 152. 8464. Ροϑβὲ ῬμΠΠδίινηι Ῥυοχίπλθ ΘΟ πλθηπο- 

τϑη 8 ρ856 ὨΙομ 8118 Ηδ]]ς.. ἀθ σαϊτι8 ἰπηϊἰαιου ΤΠὰ-- 

ΟΥ̓αΙ 4158. ργϑθοῖανα ἐχροβαὶὲ Ηδην, ϑίερμαμπιβ (Όρον. ἴπ 

Ὀΐϊοη. Ἦδ]. οαρ. ΧΥ].). ΑΔΑΡ ἐο ἰρίταν απδ6 αἸδραιαία βϑαηΐ, 

ποπη} }}18 ΘἀἀἸἀπιθπεῖθ ἀπποῖὶα, 488 ὍΠΟΙ5. αἰ ϑ: ΠΟ πη 8, 

Π1Ο 1Π5ΘΓΈΥ6 Ὀ]δοοί. 

»Οὐο τηδρὶ8 τηΐσιιμι εξ, ὈΙοηγ βίαι ΗΔ ἸοαΥ Π 556 πὶ 

ὍΠΟπ Ρδποὶβ ἱπηϊταΐττη ε5886 'π Ἰοοὶβ ΤΒπογ ΔἸ 46πι, 60 τας 

»ΠῈ8. Πᾶθὸ ἰπηϊϊαϊίο ἰασθπα οϑῖ. [9}Ἃ6ὸ δυΐθηι να] άθ μοῦ 

οΙἸΑΙΓΆΤ 6588 αἷο, αποὰ 46 110 δἰίοαιϊ τὰ ἰοαπαίαν, τὲ 

ΡΊΌγα τθργεμθμβίομθ,, ἥπδηι ἰατιθ, αἴσηα ΠᾶθεΓα αν 

»ῬὈοβϑῖῖ. ϑεα εβίο ἔπιθι, [ϊουι556. ὨΙΒΠ]ΟΥΑ 118 ῬΙΟΉ 510 

ΟΠ ΉΜ}]8 δουτπι, 486 ἰαπάδηδα ἱπα]οαθαῖ, 1 τ]: 

“4υϊα απο εχ {16 ᾿ρ8158, φαογιπι ἀρπαὰ ΤΠαονα θη μω- 

»μητής Ταοναῖ, ααδοάδηῃ διηΐ, ἡ πουαχη ροβίιποάο μιμητής 

»»6656 ΠΟ ΘΙΡΏΡΟΙ 3. Ραμ δἰ (πὸ ρουβαδϑαπι μ6 060) γε} 

56 ΠῈΣ ψ6] 58] 6 πὶ 181 56 Π6Β0 68 80. Γ 6 ἰδίου ἂπὶ ἃρ- 

ϑΡ δδι5 δδὲ, ᾿πνθῃ8 δαίθιῃ π΄ ΤΠ πον 1415 δουῖρία οὐ 

9,66. ἰπηυϊδιν!ῖ, ΥΗΪΠ118 ΤΠΪΡΠῚ δϑὲ, ΘΠ ]Ι4πᾶ ΤΠ  ΘΆ1} 

»ἀποάατη δὲ ἀπ Ὁ Ι080. σθρυθ μη θη! βἰπάϊο νἱζαρογᾶββο, 

»αίδθ ροβίθα ἰμϊαἰϊομΐρ Βόποσα αἰσηαίι5. 81. Θ᾽ οΠ1ι8 
»»ῬΏ1Π), ἴα σΟΠΊρΡαγ ἴδηη 6586 ΠΟ ΠΠ Ὡδ τ γ 8 Π|, αἱ 1 6 1} 

“ΘΔ 6611 8110 ἐθι ροῦδ ργορθηΐ, 8110 ᾿τηργορθηΐ: ῬΡΘΘ56Γ- 

τι νϑῦὸ δϑάθπι βθηΐϊθι5, 86 αν ηΡι5, νοὶ Ρ᾽ 6.6 

006] ἀϊδβρίϊσουο μα νι ἄδηητιθ. Οτδθ ἰδ μα δις ἱποοι-- 

οδἰδθτίαθ οαι8α που, 8}115 εἰἰϑαφαϊγεπά αι γ Πη4πὸ, οἵ 
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»Βοϊίι8. 84 4ποβδη οχ 115, 4 4812 ΟἸΧῚ ᾿πη αἰ Ἰοπ πα 
»»Ἰδϑέανὶ ροϊουαηδ, Ἰοοἷ5, ἴδπὶ ΠῸΠΠΟ Π16 ΟΟΠ ΘΓ Ο. “ς 
Οὐ δαίθμι ΤΠ οΥ ἀ1415 ἰμηϊ δῖον ἔμαθον ῬΙΟΗ 8115 

δ απα 1 118 50] 1, 4τ|86 ϑαηὐ τῆς λέξεως, 56ἃ ἐπ 115 Εἰ181, 

τάδ δαπὲ τῆς διανοίας, 8} 11}15 1111 βασηδι. ΘΟ 5 

οοἱσίταν τπο 5. ΠΟ ποδΓΌ Π]βἰου οι] ἱπηϊδἴα ] 6556 
.» ΓΗ 6. α100 1 115, 4888 βιιηἰ τῆς λέξεως. ῬΓΙΟΓΙ 68 
οἴααϊ εὐ ἤδη τι 6 ἢ {18511}118}ν 4 ΠῚ Δ] πο ν Ραμα, δυἴ10-- 

Πα αθ πα] σοππ5., δα 6 πὲ αρπὶ Π]πτπ., {πεῖ δρπα ΤΠαοΥ - 

ΘΙ οα, πἰϑαμ παραὶ. 6 118 ΡΟΥΤΟ 56 ψΘΡὈ18 86 [ἰ0- 

ΠΌΠΟΙ σαπδειθ5 ΟΩΠΟΡ, 4πᾶ6 πο νΌ] σαν δαμηΐ, οἱ 

5,06} ΤΠ πον ἀἸάεα ομππῖπο, δαΐ ρτορεπιοάππι ΤΠ πον 116 
οὐ ἀθΡὶ απθαμξ, Ῥοβίθυϊον ἱπηϊ 0018 οϑὺ το 8, απ 

»“(,Ἴοι 1Ιβάθπ ΡΪαπα ἸΟα ΘΠ σθηθυθα8 αἰϊίπτ,, 564] Π0Ὲ - 
9 Π}}18,. 4α88 ναὶ δ ΤῊπογ ἀἸἀθογππι [ολτπδπὶ δἰ ΠΧ ϊ, 
ΟἿ δι ῬΓΙΟΥῚ5 ΘΧΘΠΊΡΙα ΘΟ]]ΟΟαΡῚ Ῥοΐοϑὲ νοοαθῦ]αμι καταὰ- 
»βοή : 80 ῬΥΪΠΊα ΠΏ ΙΟΟ 810 αποθδη ἴθ Γ6 5101 ψΙ Πα ]οδί, 
»Τὰσἀ Ῥτὰθ “πον 8110 Του ἀἸ ἀθυ 8115») δἱ συ! 8 

»»Ὀϊοη 810 [{. ΥἹ, Ρ. 794.1 ἀραιὰ ἴρϑαμι ΤΗπογάϊάθηι ποὶδ- 
οἴατα; 866 1ἴαὰ., αὐ ΠΌΓΑΡῚ υσόστο δραᾶ {Π|ππὶ (ΠΙΟΠΥ βἰτι} 

οἰ 4 0811) καταβολή ἴῃ εἰπι5 Ιοσιηι ᾿γΡτ ρβουῖῖ: νοοθ ν δ] 6 

οοαϑζαῖα 56 646Π1 8188 οοοιρϑηίθ (πὶ δαθρὲ ἢ), απᾶθ ΓΓ8 

οἵ ναϊσο ἱπααάϊία εϑὲ, δε βουὶρίαγαθ ΔΙΊ ΘΟ 11: δὲ 8011 Πη8-- 

ϑυιατη δἰ πα Πα ἀϊπιθ πὶ Ππαθεῖ. {{{{π ἁυιίοτα. 110 καταβοή 

»Ὀ᾽οπ 815 ΠΟῚ ὯΠῸ ἴῃ ΙθοΟ: ΠΔΙ ᾿οσίπιι8 ὔνο ὙΠ. τήν 
τε ἀχάριστον τοῦ δήμου καταβοήν. ἴπ δοάεπι Πργο αἰ} 
οἴου ΠΟμΉΪ 16 ἴῃ ἀαπ1 οαδ ΟἴπΔ ψΈῦθο χρῆσθαι, 50.176}, 

»καὶ πολλῇ καταβοῇ τῶν βουλευτῶν ἐχρῶντο. ὕὐδὶ ἰϑπιθῃ μπιὰ- 
ο»δἷδ ρ]αοθναὶ κατὰ τῶν βουλευτῶν : δἰ ΟΠ] 5810}}18 ΟΟΟΔΒΙΟΙΘΗΊ 
οἱ νἹἀουὶ ροϊοϑὲ ἀθἴ556., ααοά οϑθμι ργδθροϑι(ἰοηθ 8ἰ8-- 

οἴϊπι μοβὲ παἰδίμν, ἴῃ Πἰ8, κατά τὲ συστροφὰς καὶ ἑταιρίας. 

οοῖοϑὶ ἰαπιθὴ οἱ δἴ)6556. 118 Ῥυϑθροδιίϊο, δὲ δἷτι8. 1|811} 
οἱ ρναθδίανθ θα, ὅπ 11 οοπιροβιίαθ νοοὶ 1πϑϑὲ : οὐ 

φΡΘυίηεἶδ 511 8 ἱ ἀϊσογοίαν, καὶ πολλῇ βοῇ κατὰ τῶν βου- 

»λευτῶν ἐχρῶντο. Ι΄δα ποιμθα οαπὶ θοάθαι νεγῦο ἰᾳνες- 
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σὨἶ 65. οἱ Πἰργὸ ὙΙ., καὶ τότε ἀντέπραττον; καὶ πολλῇ χαταβοῇ 

»»ἐχρῶντο : αὐ εἰΐατι 4} Ἰάθη νοοα λυ] αι. τι. Θσοανγαί. 
» όγαχγα,, δα α]ϊὰ τἰὖ νΘῃ]α πὶ. διαγνώμη 4υϊάθαι πο δαὶ 
οαἸοῖ δ, ὀχϑίάρὶο ΤΉποΥ ἀἸἠ18, [οἵ ϑαρνα οἂρ. ΧΙΧ.] 8ε4 

διάγνωσις (ᾳυοα εἰαια ἀρὰ πὰπο [{,4 30.] Θχϑίαι) 886 ρ6 

Ο]οθη θυ. διε 118. Αἰπδὶ δὲ πομιθη δικαίωσις ᾽οΩν- 

»ϑίῃθ,, δοιαὶ οἱ “ Ππιιον 1468 60 σαπασδὶ, [οἵ, δαργα ο, ΧΧ.]1. 

916 υ 118... 4ιιον θην αἰδὲ 1116... αδιια ἀπο αι οἱ πο, ἀ6- 
»οἠεοίαϊογ, Ροποπάαηι οἱ ἀλκή, [ἰοϑὺ ΠΙ8Ρ18 ροθίϊοανῃ 811 

“(ἀμ θ οἱ πρὸς ἀλκὴν τρέπεσϑαι, ἀριιὰ δα μ΄ 6 1), [αυοα 11- 

οἶα ραυ  6Υ ἴῃ Αὐυῖδηο ἀδρυ πο ἀθηγ1157: ΡΟμὶ αἰαὶ 46- 

δὶ καρτερόν [Τ᾿ υπιο. 1, 49. Υ, 7. 1.1, αυοα εἰ ἴρϑιμι ἴη-- 
οἴδν 114, 486 ϑιμὶ ποιητικώτερα, δ6ίθιη ΠαΡΘΓῈ. 801 Π|118. 

ἾΜδ]6ς αἰαπΐαν εὸ δἴϊεν Χεπορπομ, Ὀιοάοχι8, Ηεξνο- 

ΙΔ ηπ8, Πο Οβ558115, 4}11416.71 ΜΆΠ8. νενοὸ, εἰ 4]118 πι1-- 

οἷν ΠΙομ 818 ΄πδ6 δαπὶ ποιητικώτερα, οἱ ηπλάφιι ρ] αν]- 

“0.5 σθδιη ΤΠ ΟΥ 1465: 4 ΠΟΡ] ΠΟΙ 1}18 οὐ. ΠΟῸ ΘΟΠ1-- 

»απἶα Παρεὶ. Ἐπ 118 εδϑὶ ὁμαιχμία [Υ], γά. ὙΠΟ. 1, 18.7, 
“06 θη Αἰϊα φαδιη συμμαχία δοπαὶ. [Φάκελλον φρυγά- 

»»ὼν Ρ. 155. Β.», αἱ ἀρτιὰ Ἡπυογἀ. ὕλης φάκελλοι 11, γ7.1."ἐ 

»Θ64 αὐ δα δἰ ἃ νοοαθ]ΟΥ ΠῚ σΈπιι5 ἰγϑηδθδηι. [1 

2} ΘΟΤ 1) ΠΠΠΠΊΘΤΟ, 6186 ὈΙοπΥϑῖα8;, Ἔχοηιρῖο ὙΠαοΥ 1615, 

»» ἵδη Παγῖα παροῖ, ΟΠ δ᾽ ρΟϑ511 1118 ἀβασάνιστος, εἰ δἀ- 

Ὁ ΘΥ απ ἀβασανίσεως [ἼΠ0. 1, 20.7 εἰ ἀγχίστροφος [ἼΠπο. 

1, δ5.1, πϑὸ ἤθη ἀγχώμαλος (ρΡτῸ 4010 Αἰ᾿συ Ὁ] αἰχμόμαλος 
9 Π 16. ἰΣγ6 0511) εἰ ἀγχωμάλως, Ῥοπεηα νἀθὺὶ ροββϑαπῆ. 

ον. γα55. εἰ ῬΚ. δα ΥἹ], γι. Δαά, ̓Αντιπολέμιος. Ὠίοπ. 

οὟ, 8. Τμπο. ΠΙ, 90.171. 

ἽΠΠΟΥ 1468 ποπιῖπθ δυνατός οὐπὶ ἀδίϊνο χρήμασι 11- 
“Ὀδηΐοῦ αἰϊίαν [ν]ὰ, 1, 15.1: 1Ιἀδπὶ οἰ ΠΟ 815 ἴβοιὶ. Νεο 

ΠΟΙ, δίοαξ οἱ ὀρροϑβὶίο ἀδύνατος. ργδθῆχα πορδηΐθ ρᾶγ- 

»οἰἰοι]α,, οαπὶ ἐπ Πηϊ ἶνο λέγειν {Πππὶ αἰδπίθηι., 18 δ ΒθιπῸ 
οἰοφαθπίθπι ἀαΐμη8. Νάπι Πἰρτὸ Χ]. δουιδιῖ ΠΙΟΠΥ 5118, 

»ἀνὴρ καὶ τὰ πολεμικὰ δεινὸς, καὶ λέγειν οὐκ ἀδύνατος. [{ἰ- 
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ὐεασιο ἰδγο Χ, οὐπ εἰπεῖν, 60 αἰϊέαχ',, εἰπεῖν τε, ὡς στρα- 

»τιώτης, οὐκ ἀδύνατος [ρ. 2046.1. ὕὉ0᾽] οἰΐαπι ΟΡ βεγνδηάιιδ 
»»᾽8}158 ραυιο]δα ὡς, 4.8}15 ἀρ ΤΉ ΠΟΥ ἀΙ 6, ἀϑι15, ἡ απ} 
ἰάθη ἀϊοίαμη δ: ἃ ΤΉποΥ (146 [ΠΡῴ 84.1 ἦν δὲ οὐκ ἀδύνα- 
»τὸς, ὡς “ακεδαιμόνιος λέγειν. [ίοη. Ρ. 2072. ὡς “Ρωμαῖος 

»"εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος. 7 ““ 

»»Οοα 51 πολέμια ΡτῸ πολεμικά (14 6Θ8., ἴπ Παϊπ8 515 1-- 
»»Ποατο 6) ἀρτα παἰραμπ 8. ποὺ ΠΠΘΠάο86 βουιρίαπι Ππαθ6-- 

»» 1187) δἃ ΠΟ] 6 νοοα {{Ππ|8 ΘΧΘΠΊΡΙΟ αἰ ἀἰσθνθ Ροβ88-- 

»,Ὠ1Ώ8. [Ὑ16. ποῖ, 841, 18.]““ 

» Παραστήσασϑαι πόλιν, αὐτὶ εἰμι ᾿π00145, ααστῃ ΑἸΧΙ, 

»'ἢ 60 ΄ποαιια ἔογίαββα ΤΠπουάϊάεπι [], 29. 98.. 81.] ᾿ΠΗΠ1 8171 
»ΤΠὐΟΪ 1, [Πἰἃ ἰβπηθῃ 4111 μλ 111, αὐ Αὐτίαπας εἰ Ἀρριδπμ8.) 
., Φυλάττειν ρτο οὔδόγναγθ, ταΐητιβ υϑἰἰαῖα 5 σαὶ Ποδίϊομθ, ρα 
"ΕἸ ΠΤΩΩ 16 ΠΟ ἨΠῸ ἴπ ἰοοο ἰθρίπι5, δὲ ααΐάεπι 4100] 

ΟΠ δοάθιη δοοιδαίνο, Ὁ] νἹ ἀοΠοεὲ ἀϊοαπὲ, φυλάξαντες 

»νύχτα ἀσέληνον. [(οη 1556 νἰἀδίαν Θίθρμαπα8 ἀπ105 ἰο 605 

»ΓΠΌΟΥ 1415, δἰίθγαπι 11, 5. φυλάξαντες ἔτι νύκτα, Δ᾽ΊΘΓΠΙΝ 

9Π||,. 22. τηρήσαντες νύκτα ἀσέληνον.) Νέξο 50 1π| ΘΟΠΙρΟΒΙῖο 

»κατορϑοῦν, 864 εἰ 5ΠΗρ]1οἱ ὀρθοῦν εο, 4.ο ΤΒυονά 465, 
ΠΟ 60 αἰτίαν. Ἐρυγίαβϑα δπΐδι οἱ ν θυ θη τεχμηριοῦν ὁχ 

.»1 18 Θδὲ ,. 4Ό10Ὲ18. ΘΙ] ΘΧΘΠΊΡΪο ΤΗιονἸ 415 [ν]4. ποῖ. δὰ 

οἷ, 9.7 πὲ] ἀἴσοτα ροβϑιπημ8. [510 ἐπὶ βητοῖς βασιλεῖαι Ἵ πο. 

»ἱ», ι΄. ίοπ, Απίϊαα. Ρ. 1024.]“ 

»Αἀ ΠΙᾺ δαΐθηι φαοά αἰποὶ νοοαραϊα, α086 τιοι(α 15-- 

»»δίταα ααϊάει δι πὶ, οἱ ΠΙοη 819 πὰ τηϑ 8 οαμα ΤΠποΥ- 

» 46. ψ6] ρϑιο8. 41115,). 4πδτη οαπὶ απ  Ρ 5106 ὲ σοιμπλα- 

»Ὠΐαν. 866} ]1ἃ (αἱ [ἴα εἰσαπ2) αιαιι ναἷρο τϑοθρίδ ἴον πα 
»»οοσαπί αν, δ δαηὶ 6 ΠαΠΙΘΙῸ ηαδδάδηι, 4πογαπα Ρ] ΤΆ ]1 

»ἷ060 8 Πρ. αν 15. αἰϊιιν, Αἰααα Ἰηον 1118 πλϊηπ8 να] ΡΑΓΘ 
»»»δὶ)γ. πλωΐμων γενομένων ῬΙο πλωΐμου γενομένου: ϑ5ἰοιϊ ἃ 

9 ὙΠθοΥ 146 ἀϊοΐαχα [αὶ [πλωΐμων ὄντων 1, 7. δὶ νά, ποί. 
811 πλωϊμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους, ῥῬζτῸ πλωϊμώτερον ἐγέ- 
γγνετο. Ἦϊιο ρου εμπϑὶ 114 Ἰηπογαίΐο, πᾶ τὸ δυνάμενον Εἴ 
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»»γὸ βουλόμενον ῥὑγο ἡ δύναμις οἱ τὸ βούλημα ροπιιηΐαν. 9ἐ 
»»Θ1 1 ΠΌνΟ Χ., οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὅπλοις ἡ λαμπρύ- 
»τῆς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις" οὐδὲ κατὰ τῶν ἐχϑρῶν τὸ δυνάμενον, 

»»ὐλλὰ κατὰ τῶν φίλων. Ὀϊναπιαὰθ ἀρὰ δππὶ Πα ΘΕ μλῺ8. 11-- 

ῦγο ὙΠ, πολέμιον μὲν τὸ βουλόμενον ὑμῶν ἡγούμενος, δει- 

»λὸν δὲ τὸ μι) δυνάμενον. [06 ΤΒυσγα!αα ἴδ βαρυὰ 415 
»οἴμπι οαρ. ὙΠΠῚ Δὲ νογὸ ἰργὸ Χ., ποὴ τὸ βουλόμενον δὲ, 
»τὸ δυνόμενον, 864 τὸ βουλευόμενον οἱ τὸ δυνάμενον ΠαΡ6- 
»»Ὲ5.. μετὰ μεγάλων μισϑῶν ἔμαϑον, ὅτι ἔλαττον ὑμῶν ἐστε 
τοῦ βουλευομένου τὸ δυνάμενον. 864 νἱθοη! 1 ἰαπηθη., τ δ 
Ὁ810 ατιοαιι8 1118 ἀπο ἃ Ὠϊομ 810 ροβὶϊα ἤιθυϊαΐ, 564 ΠΡΌ τὰ- 
οΥᾺΒ Οζα ΘΟΥΓΆΡΘΡΙΪ, ῬΥΔΘβου ἰὴ 4πτιπ Τιδρὶ ἜΧΘΠΊΡ ΑΓ 
»1 ἐδδίθι αν : σψουὶϊ δαΐϊμι 1116. γιαρπα πιεγοθαῖς αϊαϊοὶ, 

ΠΟΥ ΘΥν, 6886 Ψοϊιπέαίε νεϑέγα ροΐεηέίατη. Ἀὰ δϑγη, 
“8. 46 δρίναν, ΘΙ ΠΊΟῺΪ8. ΠΟΥ αἰ ομθ ΠῚ] 86 πον αίθη 

ὩΡοΡ δὲ οἱ 116 ξαϊυν! ἀμῖπ8. ΡΤ δ] διὸ τιδὰ8: πὶ ἐλαττώσε- 
»γῦϑαι ῬΓΟ ἐλαττωϑήσεσϑαν [ρ». 1147. εἰ πολιορκησόμενον ῬΓῸ 
υ»πολιορκηϑησύμενοι. [Τῆς ἀναγκαίου τροφῆς Ὀΐομ, Ρ. τάοϑ, 
ἼὝΒαΟ. Τ,. 2, 16 Γυταγόγαπι τη 1] ᾿ργῸ ραδϑίν β 8, 4 ΘΙΩ 
» δε σὶς Θιθρ μα ηπ8., 18 πὶ δαρτα δοία τη Ρ. 193." 

»ϑϑα ἴδπὴ δα Ἰοηπομαι! σοηθρα νθηϊθημπι δϑὲ: εἰ ρτὶ-- 

Πα πδδο ἱπίεν {Ππ4 πρὸς ἀλκὴν τρέπεσϑαι (ουϊι5 ἴδοία 

ΡΦΌΪΟ δηΐθ χπθπὶϊο ἔμ) εδὲ ροποπάμιῃ. [Τῆὰο. 1, 8ι. 

» Πηὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεϑα, Ὀΐοη. μ. 1180. 

» ἹΠ]ὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσϑε. Ναο οπηἰθπάαπι,. 

ο»ὖν παντὶ ἀϑυμίας εἶναι: Ργὸ 41ὸ τπ816 ἀρπὰ Πομν δι πιη, 
οἵ. 1214.] ἐν παντὶ δι᾿ ἀϑυμίας εἶναι. [Δι᾽ γαπϊαηάπιτα Τὰ 
»»δή αὐ ἀρὰ ΤΠαο. Ἰορίταν ὙΠ, 551 Ργαθίθυ" πθὸ {πὰ 

»ἰεθοῖ, περιέστηκε φερομένη, Ὁ. 276. ῬΑΥ15.., αἱ ὁγά. Οουτη, 

ΨΥ, 45.}.. φασά : 4118 ἀἸοον θὲ περιέστηκεν εἰς τὸ φέρεσϑαι, 

οϑιοα ἃ ΤΉ ΠΟΥ 146 αἰοίιαν [159 52.}ν περιέστηκε φαινομένη, 
“αππ αἸσθηἀππὶ δϑδεῖ (δι ἰαἴδηη ΓΑ ]Ο ἢ18. βδααπθ πο ον- 

»» "Δ 1) περιέστηκεν εἰς τὸ φαίνεσϑαι. Ἐογία856. δαΐομι δὲ 

»κἄραά ὈΙοηγβίιι τ φαινομένη, ΠΟῚ φερομένη, 5οΡ 1 ΡΘΗ ἀπ 

οὐδ. Αἰἴαὰδ αὐ 80 ποοὺ Ἰοα θα] σοπθγθ, ἴῃ 410 Ὠ]ΔΡΉΔΗΡ. 

ΣΟΥ“ 
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»Ἐξαλλογήν οταῖϊῖϊο μαρδὲ, δὰ δῖα ψϑηΐδηι., ἴῃ 4ΌΙθιι5 ᾿ΠΠ θι 
6886 λόγον ἐξηλλαγμένον αἰἰσεγαὶ Ῥοβϑαηβ (η8π| ἰδ] πὶ 
ΡΥ δαβου μη ΘΧθΡ]8 δἰΐευτο ῬΥΟΡΟϑι πὶ Π11}}1 681), 501611-- 

παι δϑὲ, {Ππὰππὰ τη αυτ νύ 8 }1 ΠΟ ΠῚ ΠῚ ΤΠ ΡΕΓΘ., ΠῚΟΡ 6 

»Ἱ ΒπιοΥ 1615 [ν16. ΒῸΡΓΔ] 14, 4αοά νοῦροὸ, πηᾶθ νουρα]6 

ΤἸΠπαὰ ογξἔμση δϑῖ, ΠΡῚ δο] δὶ : (ᾳοα ἰδτηθη 86 βἰυ οἴ 811 

ΟΤΘΊΙΟΠ5. ΠΠ8 1850 4π8ηι| ἃ σοποσὰ ἰοαΏ6η4Ϊ], ρΡΘΡΠΘΓΘ 

ΙΔ ΟΕ ρΡοῖδϑὶ,) νοὶ! ααὰπὶ ἀϊεῖξ, Πρτοὸ ΥΠ., οὐκ ἔχων 
συμβολὴν ὅ τι τὸ δηλούμενον ἦν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ργο οὐκ ἔχων 

»»ουμβάλλειν. 416 εϑι ἰδία Πρὸ ΠΥ,, οἱ δὲ, κατὰ λογισμὸν 

»ἐἱἢ ϑαδίαν εἶναι τὴν καϑαίφεσιν τῆς τυραννίδος, ὄκνον ταῖς 

»νἐπιβουλαῖς ἐπιφέροντες ῬΥῸ ἐεο0 αποά αΪ6] 5ο]εἰ, κατὰ τὸ λο- 

»Υἱ ζεσϑαιν, νεὶ Ροίϊα5 διὰ τὸ λογέζεσϑαι, 5ῖν6 ἐκ τοῦ λογίζε- 

»»ὄϑαι. [Π)6 καλῶς κεῖσϑαν ο. σΘη11. νἀ. αβαι. δα Απιϊαα. 

ΟΥ̓, δ. ἢ περὶ αὑταῖς σφάλλονται τὰ πλεῖστα Ὁ. 1185. νἱά. 

δα νν. Το. περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σᾳαλέντα 1, 69. ὈΙοὶξ 

»»Θἕίαι ὈΙο ϑ᾽α8 κίνδυνον ἀναῤῥίπτειν τοῦ μή τινα ζητῆσαι 

}Ὀ. τάχι, αἱ τοῦ μή τινα ϑαυμάσαν Ὑππο. 1, 25. Συναίρεσϑαί 

»τινί τινος ΤΠας. ΤΥ, το. Υ, 28, Ὀϊοη. Ρ. 17γ59.1] Δα, 40- 
9 Ώ18Π} τοῦ ἐξηλλαγμένου λόγου ΘΧΘΙΊΡ]8 ἰᾶπι πομππ 118 αἰΐα] 1, 
οἰ θππ5 ᾿πΐθι 114 πο ἔπους μῖο Ἰοοι58, μάλιστα δ᾽ ὅτι 
ο»ταῖς αὐϑαδείαις οὐ μετριότης γίνεται πρὸς τὸ ἀντίπαλον ἐπὶ 

»»ϑοραπείας τραπόμενον, ἀλλὰ βαρύτης : Υ65 ΘΏΪΠ ΡΓῸ ΡΘυβοῖᾶ 
9 Ρομ τυ", ταῖς αὐθαδείαις Ῥγὸ τοῖς αὐϑάδεσι. [ΙΙἀειπ46 τὸ 

»» ἀντίπαλον Ῥτὸ τοὺς ἀντιπάλους Αἰχῖῖ; 5ε4 δες ἰδπιε ἐξαλ- 

»λαγή γη]πτ5 σάτα ἡ θδιῃ 118 εἰ. ΕΠ φαοάδϑηι τῃ ἰθὺ ΠΟῚ 

»»τὸ ἀντίπαλον ἰαπίαπι,, 566 εἰ τὸ διάφορον 60 πιοέο αἰχιΐ, 

»τοὺς ἀντιπάλους εἱ τοὺς διαφόρους νΟΙΘΠ5 5] σῃ! Ποανο." ἢ 
ἰηΐεν ΡΉΓαβ68 δι 8 Π1, ατι86 Δ]1 11 καινόν απΐ 58]-- 

»οἴδηι σπάνιον, εἰ Ποπ 810 [8 Π} 6} ΘΟΠΊ ΤΠ Π6 οἵτὰ ΤΉ πον α1- 
(6 παθεμΐ, ἸΟΘῸ ΠῚ 5101 νἱ ποτα νἹἀθίτν ἰδία ἀραα 1ΠΠπ|πὰ 

βου ρον θαι, τὰ φοβερὰ μέχρι λόγου: ἴϊὰ δηϊ οἱ Αἰ οὰ5 
9 1}16 Ἰοφαϊξατ, Νεο ποῖ ποο, μετὰ τοῦ δραστηρίου καὶ συνε- 

υτός. ΝΑ οἱ ἰδία ΤΠπον ἀΙἀθυτη δε [οἵ , ὃι1ι.1. Οὐα 

»ποα πὶ ααοαιθ ἡ δι 106 4|1ἃ ΤηΔΡ15 Τ]ΓΔΠῚ ΡἢΓΔ51Π, 
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ήπα ΤΗπονα 465 δάνενθὶο μᾶλλον ἀπὰ8 Πα806. ῬΑΥ ΠΟ Ϊα5 

ἢ οὔ διιθιπηρὶϊ [ποῖ, δα {Π| 56.1, ποῦ ὑπὸ ἴῃ ἰοοο θαυ 

ν»06 ὨΘΙῸ, 4088 πα θαΐαΓ, 6586 νοϊυι τ [τὰ θηΐμι ε1-- 
ΣΧ ὶ  Πρνὸ ΥἹ. [ςἀρ. 81.1 μᾶλλον ἢ οὐχὶ τοὺς αἰτίους. ἴἰᾷ 

ΙΧ εἰ Πρὸ ΧΙ., δούλης ἀλλοτρίας ἀνελάμβανε παιδίον μᾶλ- 

λον ἢ οὐ γυναιλὸς ἐλευϑέρας. ΟἾΔ δυιΐθπι τ }{18 ΠΟ ἰ0--. 

ἌΡ ΠΘμῚ ρσοπ8. ποβοίμπαπι Ἔχ Ια Ρ ἀρὰ ΤΟΥ Ἰ 461, 

ΈΧ ΒΒ θα σον θ. δὲ ρα ΠΙοη βία ΠΟ ΡΘΌΟΙΒ; 41] (8160, 

δὲ δούδαι εἰ ΤΠπογαΙάοθπι ἰσοα] τποάο βοϊνβδοηῖ, δ] 1μ8 

υ»6. 1110 τασϊοῖα αι. {8} 1586}, 1ὴ6 1118 φρο ϑϑίπαττα ἰΟΘΌΟΥ͂, 
αὶ πορσαπίεα, ΡΑΓΠΟαΪα πλ Ἐχραησθηάδη οοπϑαθναηΐ, 

Ἐπὶ δυΐοια 6Χ δόγμα ππηθΡῸ ΟΠ] ΘΙ πη. Χγίδηάογ, 

ον ῖρ ΠΟ ἢ πὸπ ρᾶινᾶμη ταδθοαθ ᾿ἰπραϑα ΘΟΡΏΪ ΠΟ ΘΠΙ 

πϑαερίμ δ.“ 

ὝΘΏΪΟ δὲ Ῥοϑίθυι δῇ 1ΠΠπ|ΠῈ 1] αἰ 1015 Π] ΟΠ. 410 

ΟῚ. [566 πὶ ρδπα νοΡ 5, 8664 8118 1ἴα αἰϊαν, αἱ Ὑ πυοΥυ- 

»ἀἸἀδαπι Ἰοψμοπαὶ σϑπιι5 ἘΠ πσαΐ. Τπδῖση δ Π 118 Τὶ Ἔχ Θπι-- 

Ρίαμα ΠαΡΘμη 8 ΠἰργῸ βδοῦπάο,, δὶ ἀἰοὶξ ἐπὶ τὰ χείρω λαμ- 

οβάνειν τοὺς λόγους : πδο ἤοῃ ΠΡτὸ ἰθγίῖο, Ὁ] ἀϊοῖξ, ἐπὶ τὸ 

»»βεβουλευμένον ἐλάμβανε τὰ πρασσόμενα. Νάη ΄αμπη ἰδίαν 

»»ΤΗπογ "465. αἰ αποῦ ἰοοῖβ σαῦθο λαμβάνειν Εἱ 5 Ι ΠΡ Θἢ5 

»ἢᾶ5. νοσθ8, ἐπὶ τὸ μεῖζον, νΕ] εἰς τὸ μεῖζον (ατοα σεητι8 10-- 

απ μαι μα ΐα πὶ 6558 Γ ν απ, 1 ἀπ οΔ ΠῚ ΠΊΘΟΙΊΙ ΠῚ 50}6-- 

»καϑυααίαμ ἀοο), ΠΙΟΏγ81 8 Θα πάθια α811πὶ ψΈΡΡΟῸ λαμ- 

οβάνειν, 4118 ἰατη δ νοσΟαΡᾺ}15 Βοα θα 8, ρα. [Ὁ)]|-- 
»»οἷν φυϊάθπι ΤΟΥ 41468 ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμῆσαν 1, 10..21. οἵ 

»ο»ἐπὶ τὸ μεῖζον δεινῶσαι ὙΠΠ|Ι, γά., 564 μειζόνως λαμβάνειν 

οΥ», 27.}“ 

»ἷάδηι (θα ααϊάδη βθηΐδηί 8) οἱ, 46 Ποὺ ἄϊοθγα ΡΥ] 

ϑθοα πα! ἰΙοο0 ροϑϑαμηαβ, καὶ οὐδενὸς τῶν ἀνηκέστων ἀπεχό- 
μενον παρὰ τὸ νικᾷν. Οπὰηλ δα αἰχίβδοὶ ἙΠαον 1465, 

οἰἴῆχο 1. [οὰρ. 4.1 ἀθς Βυαπιαπα 1146 πὶ πεῖΐατα, 568 (6 Βὰ-- 

οἴΏΘΠΟ ἱπρρηΐο, ἰοάπθη5, τῶν ἁπάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ 

»τὸ νικᾷν, ὈΙοηγϑια5 14 νεγρα παρὰ τὸ νικᾷν 8}118 διεπάομαι 
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»ϑδηδιτη Εἰποϊεπιϊθ5. δοοοπηποἄαν!. Ναὰπὶ 411 ἰδηίο νἱ-- 

»οἴου δε ἀδοίθουῖο ἰδηθηί", αὐ ρΡᾶ8 114 ομμηϊα οοηΐο-- 
-"» 5... Ὁ ᾽ 3 » 3 

οἰνπϑΐ, Πάδπι οογίε αἀἰοὶ ροβδαηὶ οὔδενος τῶν ἀνηκέστων 

»»ἀπέχεσϑαι: ἰᾶται ἰαῖα. επίτῃ ρα οὶ, 116. σοπὶ Θέ η8, ὯΠ ΠΟῸ 

δ αι σον ρ εοίαϊαν. 810 οἱ οο ὙΒπονἀθυτη παρὰ δύ- 
ῦαμιν {Π|, δά. 57. 8}.] δὰ 4118 δἰΐαπι αιὐιϑια Ἴ ΠΟΥ ἀϊ465 

νὰ οοιππιοθαξ, ῬΓΑΘΡΟΒΙ ΠΟΉ τη ὑπέρ ἰπ παρά τη ἴδ η8.“ς 

» Δα Ἰ᾿ϊα!οπ 65. δαΐθη αὐοα αἰϊπαὶ δογαϊη, απ 

»δϑαηὶ τῆς διανοίας, ἀπ δη!ν 15 π]}]18 615 ΘΧΘ μι ρΪα διρμε- 

οἰαπὶ, ἀμοθι5 ἰαπηθῃ οομΐθη 8 Θ᾽Ὸ, 4111} 8110 ΡΡΟροΥδ- 
παι δὲ, οἵ φαδοάδπι τηδ 5 ϑομθαϊαοτηδίιηι ΠΠ0 61 811 βιιρ-- 

φρεαπΠ αΐασα8. Οὐμμι Ἰριταν αἰχιϑδεηΐ ἀρυαὰ “Ππογαάϊά οι 

ον  ΒΙογττῃ ἰοραὶ Τδοθδθιμ η118, (6. Αἰ ΠΘΏ1618, ἰ0-- 

»ἀαδηΐο5, [{,.70.] οὗ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ 

γνώμην κινδυνευταί, αυἱάδπι ἀραά Π1Ο ΠΥ 511121, ΠΘΟσΘ81} 

οἴει ἀπάτη, 4086 10 ργοροπαπίαν,, τυ πὶ ΘΟ δοι ΓΙ σθχ 
. ς ᾿ ΄, 

6588 ἀοσθμβ, 8001, δι΄ ἣν καὶ παρὰ γνώμην τολμηταὶ γί- 

»»ονταί τινες καὶ ὑπὲρ δύναμιν μαχηταί ἘΆΝ ΤᾺΣ 

»ὍΡΙ οὔδεῦνα, ααοιηοάο, αὐππὶ ΤΠμογ 1468. Ππιη χ βϑοὶ 
Ὁ ΛΌΟΘΙ τολμηταί οὐπὶ 1}}18 παρὰ δύναμιν, Ἠΐϊο ἀΙσΘΓΘ. τηα]τ6- 

οΥι παρὰ γνώμην τολμηταί, αἱ οὔπὶ 18 ὑπὲρ δύναμιν, 1{1- 

θέτε μαχηταί. Οὐδ ταυϊαἰίοπα οομβι ἀθυϑη πὶ δϑὲ, Ρ] 5 

ΡΟ ἴοὶ ἃ ὈΙοη βίο, ἀ4αὰπῃ ἄπο 11 ΤΠ νἀ 468 τολμηταί οἱ 

»»κινδυνευταί ἀἸοὶ 4 1ἰ5άοιπι ροβϑιπί. Οδεϑίθγα μα εδάδμι 118 

Ὅνενθα ὑπὲρ δύναμιν μαχηταί, 4}1}1 Ιοοο δἀδρίαν!ς δου] θει5, 
»ἀγαϑοὶ μαχηταὶ καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐφάνησαν. (Λτδῆη ῬΟΥΤῸ 

»ἴο πθοθϑϑιία! ἐαἱ Ια άθμι. δαπάθιῃ 84}118. 11 Ὑθυ 15. ἰν1- 

οθαϊ!: σϑῖαιὶ Ὁ] δου] 1}, δεινὴ γὼρ ἀνάγκη καὶ ὃ περὶ τῶν 
4 δὰ - 

»»ἐσχάτων κίνδυνος ἱκανὸς ϑάρσος ἐνϑεῖναί τινι καὶ μὴ προῦὐπάρ- 
Ι - . Ἶ ᾿ : 

ον φύσει. Ἐσοάοδιηααα ρον μοὶ, αποα ΠἰὈτο ᾿Χ. δου, 
,) - 2 » -" 

»ἵνα τοῖς βλακεύουσν καὶ ἀποδειλιῶσιν ἐκ τοῦ ἀναγκαίου παρα- 
- ᾿ ᾽᾿ . . . Ξ 

»Υτῇ τὸ εὔψυχον (118. Θμἱτη 5οΥ] θὰ πὶ, ποῖ ἔμψυχον), νο-- 
φνα τ» .4 ο 

»Οδ 15 τὸ ἀναγκαῖον, πο 41101 ἀνάγκην ΔΡΡΘΙ αι.“ 

»ΓΤΠὰο. 1, τάο, Οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖξον 
Ωρ ’ ε , τῇ 

ηξυϑὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φόβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες. Ὠιοη. 
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»ῬὈ. 1180. “Ωςτ᾽, εἰ τὰ πρῶτα συγχωρήσετε, ἕτερόν τι χεῖρον 
»»εὐδϑὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φόβῳ ὑπαπούσαντες καὶ τὰ πρῶτα. 

»»Αἴααθ 1 εἴδη απι86 δα ὰΐαν, αἰ πρὶν βλαβῆναί τι, οἱ 

»»οἷῷ οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτ᾽ ἐν κοινῷ χρήματά ἔστιν. Τιοντίεν ἱπηπνυϊαία 

ο΄ εσθα ΤΒυοΥ 1615 αἵ περιουσίαν τοὺς πολέμους μᾶλλον ἀνέχου- 
»»σι, ΡΥῸ 4φθὰ5 ΠΙομη βία ἀἸοὶς, οὗ πόλεμοι ταῖς περιουσίαις 
»τῶν χρημάτων ὡς τὰ πολλὰ ἀντέχουσιν. Τάδπι ἢ. 1210. 11. 

Ρίανα εχ ἴθ ΟΥ̓ 018 Ῥ] αἰϑοοπβίαμη, 1Π. οἂρ, 57 --- ὅ9., 

ὍΤΘροθῖ, αἴσαθ δἰ Ὁ. 1558. ἔΆπιθαὶ νοοδὲ τὸν κάκιστον 
»τῶν μύρων, ὧὐ ΤΗποΥ 465 ΠῚ, 59. τὸν αἴσχιστον ὄλεθρον. 

»οΥἱά, Οδβααῦ. δα Πίοη. 1. 1. ΑἸΐα βϑιρροαϊίαι ἀθβοσῖρο 
»ῬὈδϑ ]οπ]86 ατ886 λομπιϑιη ναϑίανι ΓΧ, 45. Χ, 65. Ὑἱά. 
»"οΐ. 4α Τυο. ΤΠ, 47. δι. 81.“ 

Τογίϊο Ἰοοο ΘομπἸθο 8 η4π6 ὍΪο (ας, απ ρᾶυῖ- 
ἴεν ἂὸ ΠΙοηνγϑὶ5 βεχοθηΐ5 ἴῃ ]οο5 ΤΉ πον αἴ ἀειπι ἐπ δ 5 

εοῖ, Νοη φαϊάθηι ἴῃ δυσιπιθηὶ ἰγδοίατίομα --- 1Π δα ΘΉ] πὰ 

απαπίπμι ἰδίαι 40 110: -το πεαὰ6 ἴῃ ΠΠΪΨΘΥΒΟ 56 ΠΊΟΏΪ5 

σοΐογθ, 864 βἰηρο]8 ἴῃ σου δ, αΙο Ομ 5, ΘΟμϑ γα Οἰ]ο-- 

ὩΪΡα5, βεπίθη 1185, ἀεβουριοθα5. Αο νϑυρα αυϊάθπι 

αα8η} τημ] 8 πιβυνρανθυῖῖ, απ86 ὙΠ ΟΥ 11 αὐϊάθηι ρΓο-- 
Ῥαία, 5664 ἃὉ 4115 δουρίογιθῃβ δυτδὲα βαηΐ, εχ 115, 486 

οαρ. ΧΙΧ, εἰ ΧΧ, ἀϊδραϊαν!μη5, 8815. ΒΏρΡΘγαιΘ ραιαϊί, 
ῬΙοίΐομθ5. δαΐθπι δία νοοα ]ΟΥ ΠΣ «που απ ΘΟΏ50-- 
οἰαϊίοπεβ Εἷὸ δἰίψαοι 6 πη} 118 οποίθιαβ. ἘΠ Ῥυίπηαπι 481-- 
ἄθηα ρἴδηε δαβᾶθμῃι. “Ὅπῃ παρείκοι Τπαο. ΠΠ, 1. ΗΪο ΧΙΥ͂Ι, 

56. ΟΥ̓, ξᾶρτα οἂρ. ΧΙΧ. Κολυμβητοαὶ ὕφυδρον Τμαυςο. ΤΥ, 
26. εἰ Ὅῖο Δ] ααοίϊε8. (Ὁ γαμπηατθ δἔϊδυα Αὐγιαπ8 Παθοὶ. 

γιά. 1ηἴν84.)}ὺ Ὑιά. [π4. Του. Κατὰ πύστιν ΤΠαο. 1, 156. 

Ὅϊο ΧΙ. 6, (Ἰἄθπι δραὰ Αρρίαπαμι τερον ϊγ.) “Δόγῳ 
παράγεσϑαν ΤΠαο. 1, 91. Πῖο ΧΧΧΥΠΙ, 58. 406. “Ὅσον ἀπο- 

ἕῇν ΤΒπο. 1, 2. Πῖο ὨΧΧΙΠΙ, 5. Νεύματι ἀφανεῖ ΤΠαο. 1, 

τῦά. Ὠϊο ΤΧΧΥ͂Ϊ, 9. Τὸ λῃστρικὸν καϑαιρεῖν ΤΉπο, 1, 4. 
Ὦϊο ΠΧΧΨΝῚ, το. (Α4α. ΤΡ οοκ. δα ῬΕΡγηΐοἢ. Ρ. 242.) 

ΠΙρίν τι βλαβῆναι ΤΠαο. 1, τάι. ὉῖΊο ΧΧΧΥ,ΙΙ, 4. ᾿Ἄπροφα- 

σίστως ἐπικουρεῖν ὙΠπαο. ἴ, 49. Πῖο ΧΧΧΥΠΙ, 59. ἄρχειν 
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ἐγκρατὼς ΤΉυο. 1, γ6. ῖο ΧΧΧΥΠΙ, 89. Σύστασις τῆς γνώ- 
μης ὙΠπας. Ὑ11. σι. Ὠϊο ΧΙΙ͂Χ, 9. ᾿Απὸ μιᾶς δομῆς πο, 

ΥΠ, τι. ίο ΧΗΙ͂Χ, χο. ᾽Ε" πολλοῦ (επυΐσι.5) ἔχοντες ἀλκήν 

ΤΠυο, ΙΥ, 52. ἡ ἐκ πολλοῦ ἀλκή Ὀῖο ἴ,, 82. Τῷ πλήϑει πιϑα- 

“ώτατος Ἴππος, ΤΥ, 2... Ὠ1ο ΧΙ, 60. Δείξας τι χωρίον εἰ ἐπὶ 

ϑάτερα Το, 1, 8ὃτ. Ὁῖο ΧΤΥΙ, 56. Εν οὐδέν Τῆπο. Π, δι. 

ῖο ΓΤΧΥ, 16. “γὙφεῖλκον τὸν χοῦν ΤΠπαο. Π, δ. ΠΙΟ ΠΧΥΙ, 

4. (ὈῚ οἰϊδηι 4118 βἰταα 5πη}). --α Χοημάτων διαφανῶς 

ἀδωρότατος Ἴππο, ΠΠ, 65. ΠΙΟ ΤΧΧΙ͂Ι, ὃ. Τὴν ἱκετείαν οὐκ 

ἐδέξαντο (ἐδέξατο) Τππο. 1, 24. θῖο ΧΙ], 45. Οὐκέτι (οὐχ) 

ἐν καταλήψει ἐφαίνετο (ἐφαίνοντο) ΤΠας, Π1, 55. Ὁῖο 121. ᾿. 
Τιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀν- 

ϑροώπων ἦ Τῆυο, ΠΙ, 5. Οὐ γὲρ ἔστιν ὅτε ταῦτ᾽ οὐκ ἐγένετο͵ 
οὐδ᾽. ἂν παύσαιτό ποτε, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώ.- 

πων ἡ Ὠῖο ΧΧΧΥΙ, 5. [ἰὰ ἰριϊαγ ράθηθ ἰπίθρτοβ ψουϑιι5 
ξαγαῖίτι8 δϑὶ: 

ΑἸΙΟΙ τππιαντὶ ααϊάθπι Ρ]118 ποΐπαϑνα ἀϊοίϊομθθ, απ85 
ε ΤΗπογαϊάθ γερειπὲ, 5866 1.8 ἰδιηθη αὐ ἴθ η5 δαυπηὶ ἴδοι δ 
ἀϑποϑβοδίυν. Ὠϊο ΠΧΧΙ͂Ψ, 9. Ἧς ἐς ἀΐδιον μνήμη καταλεί. 
ψεται. ΤΠαο. ΤΠ, 64. γεϊίαθα ρευῖπάθ, 864 καταλελείψεται 
(4υοα ξον 8518 εἰΐϑτη Πῖοηὶ γι ὰθηά απ). Ὀϊο ΧΧΧΙ͂Χ, 
43. Τὰ σκάφη ---- ἀναδυόμενα (ἰ66ε ἀναδούμενα)) --- εἴλκοντο. 
ΤΠὰ0. 1, δο. Ἰὰ σκάφη οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι. --- Ὠο 

ΧΧΧΙΣ, 45, ᾽Εν ταῖς ἀπειλαῖς πᾶν τὸ φοβερὸν διακενῆς ἐπικομ- 

ποῦσιν. ΤΠυο. ΤΥ, 126. ᾿Απειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον μελλήσει ἐπικομ- 

ποῦσιν (αὶ οἰΐαιη διακενῆς Ρά.]0 δηϊθ δα β1}). -τ-ο Π1ο ΧΙ,, 

ι. Πλώϊμα ἐγένετο (γανίσαΐίο ἐχογοεγὶ οοερέα 68). Το. 

Ι, ὃ. Πλωϊμώτερα ἐγένετο. --- Ὠῖὶο ΧΙ, 28. Ταῖς τῶν παρα- 

στατῶν ἀσπίσι τὰς γυμνώσεις σφῶν προστέλλειν. Τὰς, Υ, γι. 
Προστέλλειν τὰ γυμνὰ τῇ τοῦ παρατεταγμένου ἀσπίδι. ---- Το 
ΧΙΙΥ, 58. Γνῶναι πᾶν τὸ δέον ὀξύτατα καὶ ἑρμηνεῦσαι πιϑα- 

νώτατα. (ΟἿ, οἰΐαπι 1,1, 15.) Τμπο. Π, θο. γνῶναί τε τὼ δέον- 
τὰ καὶ ἑρμηνεῦσαι. -- Ὀίο ΧΧΧΥ͂Ι, 56. ᾿Εκεῖνον ἐν φυλαχῇ 

. ἀδέσμῳ ἐπουήσατο. Ἴπο. ΠῚ, 54, ᾿Εχεῖνον ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ 
εἶχεν. (Ἰηνϊ ται 9 οἰΐαιη ἀσουχ Αι ἰα5 Αὐτδημ8,) -- Πῖο ΧΙΥ͂Ι, 



506 ΤΗΠΟΥΡΙΌΙ͂Θ. ἹΜΙΓΑΤΟΒΕΘΒ. 

1. Διαβόλως μνημονεύειν τινός. ἙΉπο. ΥἹ, 15. Διαβόλως μνη- 

σϑῆναί τινος. --- Ὁῖο ΟΟΥΙ, 9. Πάντα ἐκ τοῦ ἴσου παραβαλλό- 

μενοι. ὙΠΟ, ΠΠ, 44. Παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλόμενοι. 

Αἴάμθ ἴΐα 4Π10 1 1 σψοῦθο παραβάλλεσϑαι. ΟΓ, Ὀίοη. ΧΧΧΥΨΗΤ, 

55. Τῆσο. ΠῚ, 65. -- Ἡῖο ΕΥ̓͂, 35. Μὴ τῷ ὑπερβάλλοντι 
ὑμεῖς τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ φϑονήσητε. ὙΠ0ο. ΠΠ, 556. Τῷ δ᾽ ὕπερ 
βάλλοντι αὐτῶν φϑονοῦντες. --- Ὠῖο ΤΧΥ͂Ὶ, τιν. ᾽Εν ἀκμῇ. τῆς 

δόξης ἀπέϑανεν. ὙΠας. Π, 49. “ἅμα ἀχμῇ τῆς δόξης ἀπηλλάγη- 

ὅαν. --- ὍΙΟ ΧΧΙἔ, 24. ᾿Απόστασις, μᾶλλον δὲ ἐπανάστασις 

γέγονε. ὙΠας, ΠΙ, 59. ᾿Επανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν. --- 

Ὀῖο ΧΧΧΥ͂Ι, το. “Ἅπερ που σπανιώτατα ἂν τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ 
ξυμβαίη. ὙΠπαο. 1, 55. “4 ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα 

ξυνέβη, (αὉΪ ΙΔ πὶ ρΓΔΘΟΘβ81: τίς εὐπραξία σπανιωτέρα). --- ΠΟ 
ΧΧΧΥΠΙ, 553. Τῷ δοϑίῳ σφᾶς τοῦ πρόςπλου ἐξεφόβησε. ΤΠσο. 
ΙΝ, το. Φόβῳ δοϑίου καὶ νεῶν δεινότητος κατάπλου. ---᾿ ΠΟ 
ΧΧΧΎΗΙ, 44. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ καὶ τύτε καὶ νῦν τὴν αὐτὴν γνώ- 

(ν᾿ ἔχω καὶ οὐ μεταβάλλομαι. 'ΓΒιῖο. Π|, 61. ᾿Εγὼ μὲν δ' αὐτύς 

ἐἶωι, καὶ οὐκ ἐξίσταμαι ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε (μεταβάλλεσϑε 3). 

ΔΑαά. ἀ41, τάο. -- ΑἸΐὰ ἴπν θη 88 ἢν ποῖ, δά 1, ὃ. 

ϑροααδηΐαν θυ το 060 1Π501 ΘΠ} 1065 δἰ γα 8 6 56 Θ0Π- 

δυο ΟΠ 68 σευ ΟΡ ΠῚ τιν] 6 8ΟΡ ΡΊΟΥΙ σΟμ 65. Τ ἢπο. 

1, “5. Τὰς αἰτίας προέγραψα τοῦ μή τινὰ (τινας) ζητῆσαι. Βῖο 

ΤΧΥΞΙ, 17. ἔγραψα τοῦτο τοῦ μή τινας ἀπατηϑῆναι. --- ὙΠΟ. 

γ, γι: [Ετρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας τοὺς πολλοὺς ὑπομείναντας 

(ν᾽ 4. βαρτὰ οἂρ. ΧΧΙ1.). Ὁῖο ΧΉΥΙΠ, 59. “Μηδὲ ἐς χεῖράς οὗ 

ὑπομείναντα εὐθὺς ἐξέωσε. --- Τούτου ἐπέσχον (4Π|0Ὶ δἰϊαπὶ 

τοῦτο ἐπέσχον, νὶ4. Πα Κ, δα ὙΠ, 53.) Τπαο. ὙΠ], 51. Πῖοὸ 

ΧΕΙΧ, 9. --- Μεγίστη τῶν πρὸ αὐτῆς ἽΠιο. 1, 10. οἱ 886- 

Ῥἰτ5 (οἵ, βαρτα Ρ. 17,..}, Θῖο ἴω, 6. -α Ζιασκοπεῖν οπτῃ 56 - 

εἰζῖνο, ὧδ αἴίψιια τὰ εορτίαῦθ, δαΐ εἴνγαβ θεύδομε 8ουη, 

δραᾷ αἰσασιαπδ 8ου]ρίογει Δ] 4 αοὐ65, Ὑ14. ποῖ. δα ἽΠαςο. 

Ι, δ. -- Το. ΠῚ, 59. Χρῆν Μυτιληναίους καὶ πάλαι μηδὲν 

διαφέροντας (οοα 4. ποπμι}}} διαφεφόντως) τῶν ἄλλων ὑφ᾽ 

ἡμῶν τετιμῆσϑαι. Βίο ΧΧΧΥΤΙΙ, 59. ᾿“πὸ πρώτης ἐχρῆν μη- 

δὲν διαφερύντως ἡμᾶς τῶν ἄλλων ηὐξῆσϑαι. --ο Πολὺς (αο γι 61) 
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ἐνέκειτο Το. ΙΥ, 22. Ῥῖο ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, δο. ΧΧΧΥΊΠ, ιτ6. 
((Ε ρᾶϑρ. 16Ὁ, Τανταῖαν ἔθη 88] 818, ὙΙ4, οαΡ. 866.) 

-- Ὑπῦς. ΤΥ, 57. “Ητοιμάξετο ὡς ἐπὶ τὰς Σίφας ἀπαντησόμε- 

γος. Ὦϊο ΧΧΧΥ͂Ι, “8, “δὸς ἐπὶ τὴν Κρήτην πλευσύμενος ἦτοι- 

μάζετο. 

ϑεηίθη 8 8666 Ὁ] τ πη88 6 ΤΠαογάϊάθ Πὶο ἀ6811-- 
Ρ5ϊξ, ἴῃ φαΐριι βᾶθρο δἰΐϑτι νουθα 5ἰ τα ΠΠἶτπα τοιπθῖ. ὈΪὸ 

ΧΧΧΎΥΠΙ, τι. Τοῦ μή τινὰ προαισϑανόμενον προφυλάξασϑαι, 
ἢ καὶ προποιῆσαίΐ τι δεινὸν αὐτὸν, πρὶν παϑεῖν, ἐπιχειρῆσαι. 

(οπιροβίίαπη ε ΤΉυο. ΠΙ, 12. 15. ΥἹΙ, 58, --- ΧΧΧΥΠΙΙ, 
16. Ζεῖ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἰδίοις δραστηρίους εἶναι" τὸ γὰρ 

ἐπιεικὲς οὐκ ξϑέλει μὴ καὶ ἐκ τούτου σ ὦ ξεσϑαι. οὐ μὴν ἀλλὰ 
ἀνὴρ μὲν, ὅςτις ἀπραγμονέστατός ἐστι, καὶ ἀσφαλέ- 
ὅτατος εἶναι δοκεῖ" πόλις δὲ, ἄλλως τε καὶ ἀρχὴν ἔχουσα, 

τάχιστα ἂν ὑπὸ τοῦ τοιούτου κατὰλυϑείη. ἼΠας, Π, 65. 
Τάχιεστ᾽ ἂν πύλιν οἵ τοιοῦτοι ἀπολέσειαν. τὸ γὰρ ἄπραγμον 

οὐ σώξεται, μὴ μετὰ τοῦ δρα στη φίου τεταγμένον. οὐδὲ ἐν 
ἀρχούσῃ πόλει (ργο αὰὰ ἀρχὴν ἐχούσῃ «ἀρ. 65.) ξυμφέρει 
- ἀσφαλῶς δουλεύειν. --- ΧΧΧΎΤ΄ΙΙ, 56. ᾿Ιδίᾳ μὲν γὰρ οὐδ᾽ 
ἂν εἷς οὕτως εὖ πράξειεν, ὥςτε μὴ οὐ τῷ κοινῷ τιταίσαντι 

συναπολέσϑαι" τὸ δὲ δημόσιον εὐτυχοῦν πάσας καὶ τὰς 
ἑκάστου συᾷ φορὰς ἀν φέρει. Τηαο. 11, θο. Καλῶς μὲν 
γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν, ΜΡ ΤΟΥΣ τῆς πατρί- 
δος, οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται᾽" κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυ.- 
χούσῃ, πολλῷ μᾶλλον διασώζεται. ὅπότε οὖν πόλις μὲν τὰς 

ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς ἐκείνης 
ἀδύνατος εἷος, -- ΧΧΧΥΠΙ, 57. Μήτε εὐδαιμονίαν ἄλλο τι 
ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν νομίξοντες, μήτε δυςτυχίον 
ἄλλο τι ἢ τὸ μετὰ εὐπραξίας (Οὐάεγῃ5 Βδη6 ἀπραξίας) ἡσυχά- 

ξειν. Το, 1, γο, Μήτε ξορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖδϑαι ἢ τὸ τὰ 
δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα. 
ἘπτΡΊαγα ἰδίάει, ὡἱ Πῖο οαρ. 58., τὶ δἰΐαι ΤΆ αο, ΠΠ, 56. 
εἰ ορυθγϑαίιγ. -- Πὸ ΧΙ ΜΠ, 1. “Ὅταν τι ἀπροςδοκήτως 
καὶ μετὰ πλείστου παραλόγου προῤπέσῃ, τὸ φρόνημα αὖ- 
τοῦ ταπεινοῖ. Ἴμιο. 1Π, 61. 4Ζουλοῖ τὸ φρόνημα τὸ ἀπρος- 

΄ 
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δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον. -- Ὠϊο 

ΧΙΙΥ, 47. Οὔτε τὸ πλεονεκτούμενον ἔν τινι πάντως εὐτυχεῖ 

(ἐ1α 101, γμα]8. δάϊιαια ἀτυχεῖ), διότε καὶ ἀδικεῖται" 

οὔτε τὸ δυνάμει προὖχον πάντως κατορϑοῖ, διότι καὶ πρόη- 

κες (ἴα ΠΌΡῚ, ααοά πιπΐαγαηὶ ἴῃ προήκει, τπηα]6, αἱ ἀο-- ᾿ 

οὐαὶ ΤἈπογα 18. νοῦρᾶ: ἔδοι!5. ΒΟΥ ρ86 γ15. προσετές ), 
ΤΠπαο. ΤΥ, 62. Τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ 

ἀδικεῖται, οὐδὲ ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπιι Αἀάδ 

Ῥίανα 1Π10 ἴῃ ΑἸ ΟΏΙΙ οὐδ ϊοη6 ἴῃ ἔμ μουθ (δεβασίβ, -το ὈΪῸ 

ΧΙΕΥΙΙ, 44. Οὐδ᾽ ἀποϑανεῖσϑαί ποτε ὑπὸ τῆς αὐτίκα περιχα- 

φίας ἤλπιζε. ὙΠΟ. 11, δι. Τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ καὲ 

ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου 

νοσήματός ποτε ἔτι διαφϑαρῆναι. --- Ὠῖο 1,, ιδ. Τὰ δὲ δὴ 

πολλὰ τῶν ἄμεινον παρεσκευασμένων καὶ αἱ νῖκαι 

γίγνονται. ΤΟ, Π, ὃγ. Τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλειόνων καὶ 

ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ πράτος ἐστί. --- ΟῚ, 

29. Μήτε διεκπλεῖν μήτε πρρτλανν; ἅπερ γρυμαχίσε ἔργα 

ἐστί. Τὰς, 1},  ὃ9.ὕ ΖΔίεκπλοΐ τε οὐκ εἰσὶν οὐδὲ ἐμασιρῃαι ει 

ἅπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστί. --- Ὅϊο ΠΧΎΙ, α 

Τὴν ἐξαρίϑμησιν (Τῆμυο. ἀπαρίϑμησιν) τοῦ χρόνου πρὸς ΛΑ 

τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντας ποιουμένους --- πρὸς τὴν ἀκρίβειαν τοῦ 

χρόνου λογίξεσϑαι. 14. Τῆαο. Ν, 20. Αα4, ἀπ ἐδ ἰθῃι- 

Ῥογθ ἴυημδθ ἀοἴδθοίαβ δῃηποίανιε ὙΠππογά. ΠΠ, 29. οἱ Ὁ ]ο 

1Χ, 26. : ᾿ 
Δὰ ἀεφβουριίομεβ ἰοῃρίονυ 8, ἴῃ αϊθὰ8 1. ὙΠαοΥ 

ἄδην ἱταϊἰαῖ αν, ῬΡαθίο 608 Ἰοθοὺβ 4ὶ ἴδῃ ἸἤΠοαι} δα ηΐ, 

Ρογπεὶ ΘΧρ!] οϑίϊο δἰἴα8 Αοε ἵν, 19., 486 ἔβα. Θχρομϊέ 

Ῥγονίογθμι ΤμυοΥ 1418 βουπομθπὶ ἴ, "9.3 ἰοοα8, ἴῃ απὸ ἀθ 

ῬΘϑβιἔερο πιουθο ἴῃ Θχθγοϊτα (8}}} αρίταν 11,29. πΠοῈ ϑ81Π8 

τοβρθοία δά ρεβίθαι Αἰτισαπι: τθοθρίμ8 (ον 1ΠΟΙ εἰ ΑἸ π|ἃ 

ΘοΧΕ ράρπα ἴῃ 511 Ὀῖο ΧΕΙΧ, 7. 844.,. δ] τπϑιμοῦ [αὶ 

ΑἸμδηϊθηβδία μα ὉΪ᾿Πμλ οορ μη η15 οἱ ΝΙοῖαθ δίαπθ Πθηιο- 

ϑ: ῃδηΐ8 γϑοθρίιβ ἴῃ δά θια ἰπβυ]α 1. ὙΠ]. : 8018. ἀθἴβοϊι8 

1,Χ. 26. εἰ Το, 11, 28.: ογδίῖο Βαμαάαιοας {Χ}1, 4, οἱ 

τα Ἰα ἴ οχαιοπα Ηθυπιοοχαῖῖβ Υ͂, θά, 
ΟὐυᾶτΓ- 
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Οὐυαγία9 Οτδεοογαμῃ ἐἰϑιου 8. ῬΆΘΡ ΠΡ ΤθποΥ αϊ- 

ἄδτα Ἰην αῖτι5 6556 νἱἀδίαγ. Ἐλθὲ 18 Ογορεγι5 δ] ρα ΓΏ]ΔΠτι8, 
4ἀθὸ χιο νἱά. Γιποῖδπ. (6. Θοπβου. Μιἰϑίον, ᾧὅ. 16., πηι 
ἴμεα βοίΐαπμῃ 46 ἰᾶο οἰπ8. ἰηγι δίίοπθ ᾿παἀϊοίαπι ἔδοογα Πο-- 

ἀἴς Ποῖ, 
ΒΠεϊῖψᾳαϊ απαΐθπὶ ΤΟΣῸΠΙ δου ρίου 8. ἰηΐον αγδθοοβ, 4ε 

ἀα θιι8 ΔἸ ΠΡ 18 ἰπποίαϊε, ἀπὸ Ὡ1811} ἀπὰς σουὲθ Ρδυ ας 
ΤΠαοΥ 1415. Ἔχοιρὶαν δαπὲ βεοαϊ. ἘΕτεηΐπι ΡοΟΙΥθ α5, 

4 δπ 8 πὶ ἴῃ ΥΟΡῚ ΔοΓῈ εἰ ἴῃ βἰμ1ο τυ πὶ οὔ 588 ἘΧ-ὶ 
ῬΙ σα μϊ εἰ που ΠΊΟΡΘ8 ἀερίηβο μα ποβίνο ρᾶν, ἰδᾶ-- 

τλθη δὲ πὶ τοι ϊφαα Ἐχροϑι οἷα οοηΐον πιϑίϊομθ δὲ 111 867- 

τοῦ Π6. ἃ 06}}} Ῥεϊοροιμθβίδοὶ βου ρίογα. ΡΡΟΡΒ5. σϑοθα!, 

Π]οάοτιιβ οἰΐαιαι 101 δοϊατα,, δὶ 46 εοάομι 6 ῖΐο 8οῖϊ, Πῖσ 
1Π1Ὸ ἴῃ νευθῖ8 οαπὶ Αἰέϊσο 1110 Πδίογισο οοηϑριγαὶ, ααοὰ 

γΕ]1ὰ5 1δὶ ποΐδϑ ἀθοϊαραθαηὶ, [Ἃἀθπὰ εἰ6 ΡΒ] αἴανοιθ ἀϊσθη- 

ἄπ. Μαρὶθ δαΐθιῃ Αὐνίδμτιβ 5ὲ. ΤΗπου 5. Πρ νῸ5. ἰθοὶῖ-- 

ἰδ886 ρυοραί. Ουοὰ ᾳ«αίάειη ἀειπομβίναηΐ 18 πὶ ΟΠ ΏΜ}18 
6Χ 1118. ἀΙ ΘΙ σεπευῖθα5, 4086 Ὠιοπν βίαια. οἱ Π᾽ Ομ θη Ὁ 

ΤΒυον 46. Πϑιι51588. τηϑᾶο 1ηἰ6]] εχ μητ8, δἰ 486 ὈΔΥΙΘΥ 
ἴῃ Αυνίδηο τερμουϊμΐαγ, τ ἐν φυλακῇ ἀδέσμω εἶχεν ΑΔ}. 
ΑΙεχ. ΠῚ, 1δ., ἐς ἀλκὴν τρέπεσϑαι ΠΙ, 21., ὅπη παρείκοι Υ], 
8. (ρτο φυο ΠῚ, “5. 5ογιἱ ταν ἣ παρείκοι εἰ ὅποι παρείκοι, 564 

Ῥοβίθυ 8 οαῦίθ Θου σΘ μπΠ}). 566 αἰΐα φιοααθ, εχ ραγίθ. 

Δ66ο0 πιαρὶβ ρεύϑβρίοιμα, ἔχε! ροβϑδιιηΐ τποπϑίγα Ϊ. ὕι δια- 

μώμενοι τὸν κάχληκα Αττίαπ. ΥΙ, 25. ἙΒαογα. ΙΥ̓́, 26. ἐν 

καλύβαις πνιγηραῖς Αντίαη. Υ], 25. ΤΠμο. ΠῚ, 52. ἱκανὸς 
τεχμηριῶσαν Ὅμηρος Αντ. Υ,6. “Ὅμηρος --- εἴ τῳ ἱκανὸς τεαμὴ- 

ριῶσαι Ἑπας. 1, 9. δίψει ἀπαύστῳ συνεχόμενον (ᾳαοά ρενρε- 

ταῦι 6. σοά!οθ, 4ιιθπι ορεπιαμα νοοδπΐ, 8566. 4πὶ μοῸ πο-- 

τοΐϊηθ ποφαδῆμπδηι ἀἰσηι8 δϑὲ, ἴῃ ἐχόμενον πγαϊατιιηΐ 1 
ἀοοι!) Αὐν, ὙἹΙ, 24. τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι Ὑπας. Ἡ], 

49. (Ὀ6 δίψα εἰ δίψος οἵ, ποῖ. «αὶ ὙΠ, 8:7.) κατὰ ἔχϑος τὸ 

-- Αὖὖν, ΠῚ, 15. οἵ βαθρίβϑϑίτηθ ἴθ Τππονάϊθ. ὙἹαὰ, [ηα. 

ψ γΡ. ἱπρυϊμπιῖ8 δαΐθαν Ρ] αν αδ εχ Ρ]αϊαθαν αι. ΟὈ5] ἸΟηΘ 

ἴῃ 81105 Πρ γο5 ἰγαηϑίμ!ξ Αγὐγίαπιιβ, Προκαλύμματα δὲ δέῤῥως 
1 λπογά, 4, ΔΑ ἃ 
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καὶ διφϑέραι αὐτοῖς ἦσαν ---- μήτε πυρφόροις βέλεσι βάλλεσθαι 
Αυν. ΠΠ, τ8, Καὶ προκαλύμματα εἶχε δέῤῥεις παὶ διφϑέρας ΄--- 

μήτε πυρφόροις ὀϊστοῖς (ῃΠοο αποητια Ατν: οἀρ. 21.) βάλλεσϑαι 
Τηαο, }1, σϑ. -- Κατέσεισε τοῦ τείχους ἐπὶ μέγα Αντ. Π|, 25, 

τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος ἐπὶ μέγα κατέσεισε ἽΠης. ἢ, γῇ. 
-- ὑφιξάνον κατὰ τὸ κενούμενον Αττ΄᾿ 11, 27. ἵζάνοντος ἐπὶ τὸ 

᾿ κενούμενον ἼΠπαο, 11, τθ. Αἀά, ποῖ. δὰ Τππο. ΠῚ, 52. -- 

ΑἸια ἰϑνιῖον ᾿πηπηαΐαία δα ηΐ, τὐ 4αυτα ὙΠ οΥ Ἰ15 κολυμ- 
βηταῖς ὑφύδροις 5151} απ ὕφαλοι κολυμβηταί. Αὐτ. ἢ, 
21. Δαά. ποῖ, δα Τ πο. ΠΠ, 8. ΤΥ, δ. εἰ 32. --- Ηἴηο νοῦὶ- 

5. 1711|6᾽ Θ5᾽, Θἴ γι 1η΄ 8115 4ῸΙ αβήδην ἀἸΟΟΠῚ σΘΠΘΓΙΌῚ8, 

1 4υ1}0118, 13] Δ|101 ταδη1δδίϊοσα ΠΗ ΟΥ ἀ1ἀ15 ΤΠ] δ ΠΟ 5 
γψεβι σα δχβϑίαυδῖ, Πο]Ο (6 εα' σοριίασαῖ, ψευρα΄ 6.118 

88 {{6Π| ΟὈΒΟΌΓ ΘΟ Δ ΠΠ10 ΑΥ̓ΤΊ ΠΗ ΟΡνεγϑαία 6586, Οὐ 5 56- 
6.8 δαηΐ νεῦρα: Τὰ δὲ πραχϑέντα ἐπ᾿ αὐτῷ ἄλλοι ἄλλα 
(ἀνέγραψαν), ὡς ἕκαστος ἢ εὐνοίας πρὸς ᾿Ηφαιστίωνα ἢ φϑύ- 

γου εἶχε Αντ. 11, τά, οοτηραναηάδ ουτη το. 1, 22. --- 

ϑ6α. οδὐΐδηι Αρρίϑηῃ8 ποῖ 80] ῃγα᾿ [ὈΡΠιι1]88 αι 881, 
αἰ κατὰ πύστιν Οἷν. 1, 62. Τῆαυς.1, 186., τοῦ πολέμου ὁ πα- 

ράλογος τοὶ, 4 Το. 1, :8., ἀμφίβολον γίγνεσθαι τὲΓίχίψιεα 

ἐοἰϊδ ρεέΐ τιοϊ. δὰ Τηυςο, ΤΥ, 52., 564 δἰΐδπι αἰ πα] ἀ1ο58 νεὺ- 

8.18 6 ΤΠποΥ 6146 ἀπχῖ, (Οἶπ5 ΘΠ ΕΓΒ δι ηΐ ἐς τὸν μέλλοντα 

καὶ ὅσον οὔπω παρόντα πόλεμον Εἶν. Π], ὅ2. Τυς. 1, 56., εὖ 
ἸΠΠΡΥΙΠ118 πη Ε]α 6 Ῥ] αἰ ϑθηϑίατη ΒΙϑίογία, γαρϑίϊία, α΄ ἴπ 
50Π01189 γηείογαπι Ἰδοιαὶα 6586 νἱἀοίασ, πο τεΐον ἕνα 

ἀντὶ τείχους ἡ ΨΙΠ, 25. Τπαο, ΠΠ, 5., ὁ ποταμὸς ἐῤῥύη μέγας 
ΨΠ, γ. Τῆς. 11, δ., εἴ, 1Ὁ1 46 ἀπρΡ]1ο6 ταυτὸ οομίγα οὉ-- 

568888 ὌΓΡ65 δχϑίσιιοίο ἀριΐαν, εἶ τις ἔἕξωϑεν ἐπίοι (ἰν. Υ, 

55. Τπο. Π], 21. Ὅδ 41115 δαὶ ποῖδϑ αὐῃηδησδηνβ Ἰδοιου 6 ΠῚ, 

486 οοπβαϊομπάας 1, 25. ΠΠ, ὃ. 76. ὙΠ. σγ. δἰ ῥῬάϑδιμπ 8110], 
αἱ ἀοσθῦῖε Πιάθχ βουρίοσαμη 8. Υ. Αρρίδην. [ἐθπὰ Πιθοχ 

ΒΡ α 01} Ἰοσοθ, ἴθ αθ58 Ηθιοαϊδη 5 εἰ Ῥαυβδιδ8 
βιὰ ἐχ ΤΒυου αἰ46 Π 151556 νἀ 6 γῚ Ῥοβϑηΐϊ: ΠΟΙ ἰδ ΠΊΘ 

ὨΛΙΠΊΘΓτΙ5. ὩΟἿ] ἴα παστῷ εϑὲ,. αὐ ἰπΐου Ἰηγ]! αἴονθϑ 6118 Γ6-- 

ἔδΡΡΙ Ῥοββιμῖ. 
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Δα οταΐονεβ δαΐεπι υδθοοβ αἰ π08 οσπνεγίδιηιβ, Π6- 

τηοϑίμοπε8 φιαπαπαια. Ὑου ἀϊ16. Πἰθτο8. ἴῃ ἀ 6 1018. μα-- 

Ῥεῖ556 εἴ σὰ ππᾶπτὶ Ποῖ 6 5. ἀ 680} }051888 (ΠΟΙ ΤᾺ}, ἴδηπ δ, 

τὶ 8ο δαὶ ππᾶρτια ἱπρθηΐα δα ππὶ αἰσοπαϊ σθῆτι8 ᾿ρ81 ἤπρουθ 

Ὡδ4π6 6Χ αἰϊοσαπι. διιοίου αἴθ Ρθπθυθ, ΠῸΠ βθητοη 85 

ξουταυίαβαιθ Ἰοααεμ αὶ α ΤΠπογαϊάθ ἀθϑυτηρϑδῖῖ, 864 80-- 

Ἰὰπι νίπι στανταίθι οἵ ϑ τη ἰαί θτη Οὐ ]Ο 18. ἰεοέϊοιο 

εἶτιβ 51δ᾽ σοιηρᾶγανῖ, Οἵ, ΝΟ . Ῥχοϊθροιι. πὶ [μορῖ. Ρ. 11. 

Νοπ τη 18 ΒΕ. 65 ΟΥἰΟ 1.88 8611; 81 Τη8 ν}8, (ἰδ 8 [ΟΓ 65 

ἐϊ, φαονθμι ἱπϑριοἰθμἀου τι ΠΟ 18 ἔδου [5 γαῖ, ΤΙ θα ηΐα8, 

ΤΠεηιϑιἰτπ8. Μαχίπηαβ Τυγῖα8, Πδγοᾶδθβ Αἰοι8, Ῥοίθπηο 

οὐ ἴῃ Πιορεϊποα Αὐ᾽βιϊ 68, θητα ἰπα τ! δα πὲ, ααδθπαπαηι 

Ἰεοΐαπι ἃν 118 6586 ἴπ4 6 αρραγεῖ. ποὰ 11} Δ 118. ππΠ|Ὲ5 46-- 

οἰαπιαιίουι 5 ἀτσαπιεπΐατη ( Κορινϑίων λόγος. Οἱ Ποτιδαιᾶ- 

ται ἀλλήλων ἐγεύσαντο πολιορκούμενοι ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων" καὶ 
κρίνονται ᾿4ϑηναῖοι ὑπὸ Κορινϑίων ἀσεβείας ἰ. ἵ. Ρ. 48. οα1, 

Ῥαυὶ5. Μοτεὶ!.) ᾿ἱπά 6 (Τ πιο. Π, στο.) ἀπικιῖ, εἴ ΠΕ 5118 

αἰψιθ Μακίπιιβ 8] αοϊθ8 (αὐ Ρ18 1ῃ ογαϊίοπθ 46 ρᾶςθ αὐ 

αϊομΐειη) δα δαπὶ αἰϊπάαπι. (ΥἹ(. [π4. δοστιρί.) Οπο5 

αἴθοπι ΗΪ οτπὶ Οἰσούοπε (Οταΐ. οαρ. 9.) ᾿πά σα 888 νη Ὁ: 

Ὁ Ὑ Παεν ἀἴἀ468 γῈ8 σϑϑίδβ δὲ "611 πᾶσναὶ οἵ ργροθ!α συν ον 

586 εἰ ΡυΌ 6. 86 Π1}}}} αὖ εὖ ἰγδηβἔουυϊ ροΐθϑι δ ουθη- 

86 πὶ βάση δὲ ραὈ οι. --ο ΟἿ85. ρΡογτο πα 8πὶ ταθοο- 

γα Γβείοταπι αὶ ΤΉπογ ἀά6 ααϊάααδηη ἀσχι Αἱ ἰαπ ἀ4- 

ἴὰ8 δϑὲ Ὁ οὐπμηΐθιι8, Εδίθου : 8566 τι σένι πη ΘΧΡΙΙΟΔΤΟΣ ρτα-- 

ἄθηβ, βίποουτιϑ, συϑν 8: ΠΟῚ πὲ ἴη ἰα ἀἴ0115 σϑυύβαύλθὶ οΔ11888, 

564 αἰ ἴῃ Πἰδίοῦ 8. θ6 18 πᾶγγᾶσοὶ. δα πππη.8Π) 68 

πμππεραἰα8 ογϑίογ. 

Τιποίδπτιϑ 80} 1π46 Ἰοσοβ ποϑίγὶ βου! ρίουβ ἰδπιδξ δαῖ 

δα 6ὸ5 γϑβρίοἱὶ (νἱά. 1π4.)}.. ποι άπ θη ογα πθ δι] ΘῺΠῚ 

σοπβονηπανϊ. ἴῃ δορί ϑἰοἰϑια πὶ βουὶρίου 8. ΑὐἹβίδθποῖο 

εἰ Αἰοϊρῃνοπθ, οἱ ἱπ ἔἈ0}18 Ποπρὶ οἱ ΟΠ νἸ ΟΠ 8. ραθης 

πΌΠὰ Τ μον αἰ 5 ἱπηἰ τα! Ἰοη 5 τορθυ πίνε σία, 

Α842 
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Β,. Ὑπυογάϊαϊ!8. ἱπιϊϊαῖοτοθ ἱπίεν Βοιηᾶποβ, ϑαϊυβιϊιβ δ 

Ἰαοῖϊιβ, Τηβοιία εθὶ ΒΟΌΣ σοχιρᾶζαίίο ὙΠπυογα 15 

οἱ Ἴδοῖιῖ. 

Αριυα Ἀοχίβηοβ αυδηηδτι ποὰι ἀπ᾽ πὶ οϑὲ ΤΠ πον α1-- 
ἄδην ἃ ὈΙαΥθ 8. βου ριον 5 Ἰδοϊατη 6886 (αὐ ἴῃ Τάνιο δὲ 
Δηληΐαπο Νδγοα! !ηο. τϑρουιαπίαν βϑηΐθηϊδθ “Δ 6681), 

4ιδ6 ε Το αἸ46 Ἔχρυαββᾶθ νι ογὶ ααθαμὶ), ἄπο ἰδηιεπ 
τορι αλ ν.). ΠΕ] ΘΙΙΠῚ ᾿ὨΙΘΡΊΟΡΟΓΘ. Δ μιν αἱ! αἴαπα πη} 
δα πΐ, ΘΟϑαΠ16 οοηβίας 6886 ϑ) δι ϊαγη οἱ, Τ δοϊΐαμι. Νεαὰθ 
[Δ 16 δ θη τιἰν!] 8416 ταῖϊο ᾿τἸΐαπα 1. Τδοϊξα8 επΐμη, πᾶ 
ΘΧΒρθοίαγὶ ροΐενγαξ ἃ ἴϑηΐο νἶχο, ἘΠπΊν Γβᾶμπ χηοάο ονϑί]0-- 

ὯΪ5. ΘΟΠ ΟΥ 8 ἸΟ ΠΕ ΠῚ 86 οΟΪοχεπι, απαίεθηιϊ5 πᾳ Ὀγενηαὶθ 
Π]ΔΧΊΠ16. δἰ 116 510}1π||1αἰ εἰ νροῦθ 1πδϑὲ, ὃχ Αἰἰϊοο 11|ο 

τ Θρϑί 5. ΘΔ] 5115. δυο πὶ ΘΧΘΠΙΡΪΔῚ δ. Πὶ ΟΠ 50] πγῃ πὶ 
ἢ]8., 5688. δἰ8}} 1π Π11}}118 στϑπιπηδ ]οῖ8 ΓΘ 158 5] ΠΡ] 1846 

ἀἸοθμι βοπθυθ8. αἰ ϑθηΐθη 18 βθοαΐα8 θο. ΑΡ ἢΪ5 

510 5618 ΠΟΙ ρΙαηι8, Ῥαϊεῦ δυίθιη ρσῖπιο, ααδπαμδπι [8- 
ὑϊη1 ἔθιιθ ΟΠ 68 [ατορα ααοάδμα; αταθοα Ἰοαμθηαὶ σοπθνὰ 1 

Ῥϑίγιϑη ΠΠρσιιϑι ἸΠ  υΘΙ αὐγοριϊ δαηΐ, ἴθ νΘΥΟΒΙΙΠΙ 

αυϊάθμηι σοηδοφί αἰ οπ (μη δαΐεμι ἰὼ 6] οί) νἱχ Ἁ]]Π πὶ 

Ῥτορίμ5 δ γᾶθοοβ 88 ἈΡρ]ου 686 ἀπ τα δα] αϑίϊαιμη. ἴθηπ8 
ονἴαββϑε βχοιρίθμ 8 ΓΕ ΔΟΙ 5. 4 ΠΟμΠα}]α ὁχ πο ΚΘ ΠΟΙΘ 
δαϑιι5: Θδῖ, 486 ν6] δ] ϑι1ι8 τϑίουμϊ αν, αἱ αὐίρδοὶ 
αἰϊοιῖμδ γϑῖ, τυχεῖν τινος, Εἴ 51.114. (ΟΕ Ιοὰ. ΒΏΝΙ]6 ἀδ 

ἽΓΔΟΙΝ 5110. Ὁ. 61. 544.) 4] 5111 δαΐδι τόσοι ἀεοϊαρεπξ 
πᾶεο Ἔχθηρ]α, 1 ααΐθιι5 Ἰδοίογθιι ἀοουχαῦ 5. ἀπ ΠΟΙ Ώ}18, 
ἸΠΔΌΙΡΟΓΘ. ΟαρΡΙ Θηὐθηι ΘΟΙρΆΓΑΓῈ ἰμθδι5 ΟοΥ ΠΡ ΠῚ, 
ἀοοΐδν μι δπἰ πηϑεῖν Θυβίομιπι Ῥ]Θηπὶ οἱ εχ 11118 ἰθιηρουνῖ- 

Ὀμ5 ρυδοβϑίδῃ ββι παπγα ἴῃ 18 1{{6|18 ἀδυπιδιῖδα ἄθομ8. Ὦϊ-- 
οἰμη 8. δαΐθη Θχθηρ]α Πυϊπβοθιηοαῖ. Ῥεδὲ τηϊἰία φο-- 

ἐεμέΐ ρμμΐαδαί Ἰὰρ. δά, οἵ. ιοο. αι. αν. ὅτ. Ρ. 524" 
ΑἸ 18 οπιμῖδιιδ, φαθ ἔγα ἤεγὲ απιαὲ Τὰ, 84. Νοαίναμα 
Ῥίανα 8 οαπ ψΘΥΡΟ 81 σι ]αγὶ, απο ΠπΟμ π ΘΙ  ἰ πηπ15 Αἰ 0] 
ὯΟΒ ἰερεγε ἀριά ]μεϊΐηοβ, 96ὰ δὲς οἰϊαπὶ εὖ ὁχοιβαίαν, 
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«πο ἰρϑαπι αηπαξ ε Οναθοο φιλεῖ ἕδοί πὶ εϑὲ. Ζοοα πράα 
σίρηθηΐίσν Τὰρ. 79. οἵ, 95. ΠῚ ο ση6γ6., οἱ Ογδθοουαμι 

φύειν ἴῃ ααϊδιιβάδπι ἰθιηροῦρι8, ᾿πἰραηϑ ναι οἰ ΟΠ 6 Πὶ 

μαθεῖ, ϑωρρίϊοϊω ἔπ Ροϑέ {μξγο5 (ἐς τοὺς ἔπειτα γενησομέ- 

ψους) ἐοπιροϑιῖέ Ετασπι. 110. 1, δὰ ἀπέθα ἑέθηγε σογ μΓα-- 

φεγὸ ραμοὶ δορέγα γοτερμθίοαπι, ἐπ ψιΐδιι8 Οαἰϊπα: αδ 
ιία Ζιύαγηι ΨΕΥ 581716 ροΐθγο εἰΐοαπη, ὯΙ δὰ ψμα 6ΧΣ ὁοη- 

ἐμγανεγα γθοδἰθηάατη οογίγαἕΐογιθ. Ναιι ἢ. Ρ. 6ο5. ΑἸϊαά 

Ἔχϑιηρ τι Ογαθοδθ βἰγποίασαθ νἱ46 βαρτα ρ. τι. Τὰ 

4086 τλϊπ8 τανα: Νῖδὲ ἐογέα φίέδτν ἐπδίαἰο ἑθπεέ ροΐθη-- 
ἐΐαθ ραμοογιῶτι --το σΤ αἰ Ποαγὶ Ἰὰρ. 5. (Οὐοα ἰϑηηθα π0}} 
σομαπάογο απ Ἰοοἷβ ἃ (ονιίο δά Τὰρ. 89. Δρροβιι5., 15 
ἀπογατη τ} 15, τοῦ ἴῃ ποι ϑβϑί πιο 110 ἐδηηριι5 6885). πῆ η11-- 

ψιιδ, 4]ρρ6 ποι δ βιθρδίδηξίινο 8010, 864 οχ ἱπίθργα ἴον.- 

μλμΐα Ῥοπάθηβ. εϑὲ Ῥᾷθηθ πΘΟΘ858 0155.) γοαϊίίοπεμι, 

φιίατν υἱέαγε ρο586 οοἸογϊέωϊθ ριεέαδαΐ Τὰ. 76. οοοἼιιδ 

οὐ ρεκϊεϊδιιδ ἐγεναάιι Τὰρ. τοι. Ὑι46 δαρτα Ρ. 96. ΔΙ1ΡῚ 

οἰΐδην νευθιπι. ργϑϑάϊοαϊο ἀοοοπιχηοδαίαπι. Οὐαί. 25. ΟΕ, 

ΞΌΡΥΆ Ρ. 99. -- ἤΖζονῖδ δαάεηι πε] (ταὐτὰ ἐμοί) δοσα πια- 

ἰαφιιο ἱπμέοίἑοαὶ (αἱ. 20. Μαρῖς τὰ ἰαῦοταγα, μὲ ἐμὲ (ρτο 

ἡρδὲ 8. 811) χιδάχυ ρέπιτἱηιὶ οἰκο ἐπέ ἴπσ. ο6, Οἵ. βυρτὰ 

οαρ. ΧΥ͂. εἰ Ὑο58. Αὐἱδίασοῃ, (6 οοπϑίγποι, οἂρ. ΟΥΤ. ΕῚ- 

ἴα Ῥονυ δοίη (Οταθοογι δου δὶ 15) Ρ.Ὸ ῬΙὨ5αΌΔΙΏΡΕΙ- 

οοῖο ροβὺ ρδυξϊοι]β ἰθιηρον 8. πιδιϊ8 ]δβίται8. Ὑ|. δηρ6 

δα (αἱ. 556. Πεῖϊμθ ἔσαπν [οθ γα Ῥτὸ {ρ 6 γ6 (αἱ. ποιεῖ- 

σϑαι οὐπὶ 8 5ἰδηϊ ν5 ̓ α ποία) [πρ, δ5, ὑδίζιγε διυη ΤῈ 

Τὰρ. 45. (αἴρεσϑαν ΤΠ μ0.. Οὕδε ααδπατιδηι δἰΐδτν 6χ 81}5 

βου ρίουθιι8 Ονὐδθοὶβ ἀποὶ ροΐθραηΐ, ἰᾷηηθ}, ααπιπὶ δἰ [χ6- 

παρηϊθηίαν ἃ ΤΠυογαάϊάθ, οἱ 8|118, ἀθόναπι οΥρῸ ΠΟΙ 

Ροϊϑϑὺ ἀμ 0ῖα 6886. δι ιβἐ]ηθϑῃα,, δοάθπι τοίεσεμ δα ντάθπ- 

ἴὰν. [15 δαίΐθπι, 486 Ἰπαογάϊάεθμι δποίογθπι ΟἰΔΥ 18 

Ὑπουϑ Γαΐ, ΔΙ ΠΊΘΓΠΊτ8 ἐμ ἡποεγίο Πιαΐτφονὲ (αἱ. άι.; 

ν ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο ὙΠας. 1, 25. ἐπ᾿ πιαΐμ8 οοϊοῦγαγα ἴὰδ. 75. 

ἐπὶ τὸ ἱμεῖξον κοσμῆσαι Τππο. 1, 10. 21. τς γυιέ. ἐπδέωγθ 

ἴων. 8ά., πολὺς ἐνέκειτο 1Κ, 22. ΟἿ, οὯρ. ῥτδᾶθο. --- (μασι 
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γογιῖι 650. υπααίηπτα αἀἰοοιμθπέα ἤαθο παῦθο, φιοα (αι. 
᾿Π 9.5; αἱ ἁμρυὰ ΤΗπογαϊάει ἴῃ ργδϑίδιϊομς 8] 4 0 165, τεχμή- 

ριον δέ, παράδειγμα δέ, 5641. γάρ. -- Ῥοδίθαφιίανγη (ροοῖ, 
φιαγηι, ιθχέγην,,. 81) οὐ ἴῃ δροίζοϑὶ ἔμθγυ (ἰδ 7γ}1477.., ἔμ)γ ΨΕΙΓῸ 

(δι. 2. 15. 106... δὲ Ἰοι165 ἀρὰ ΤΠ πον ἀϊάεηι τότε δή, ἐν- 
ταῦϑα δή. οὕτω δή ροϑὶ ἐπεί 511} 65τι6 ραν 1ο.}858.. 14. 1, 

άρ. 58. 1], 12...8. το. ᾿δείαμ ροβὺ ραγεοῖρία, υἱ εοπ[ειίο 
Ρῥιοδέϊο, ἐών ΤΟΓΟ ΘΟΥΠΘΓ 65. (αι. θχ., ἐπελϑὼν τοῖς Ζακε- 

δαυμονίους, ἐἐνταῦϑα δὴ φανερῶς εἶπε 1. οι. 1}, δδ, --- Τυηη, 
τὶ ῬΠαπονάϊήε65. (ν1 4. δαρνα ρ.: 1ο6.).,. 1ἰ8 ΘΠ δε] 5. ἀυπαῖ 
Ἰι5ι αι ΡΥ ΘΟ απ, δΔαἀϊο νου. εἰ ρδν Το ρ  οχπὶ π6ὰ-- 

ν᾽ 5 σΘΠδν 5. ροϑὲ δ θδιϑη ἶνα τ δου] ΐηα δὲ Γοπυϊἶηδ. πὶ 

ΤΙ ᾿πἀαἤμιίαθ νοὶ οθηθυ 5. 50] ΠΟΙΪῸ βρθοίαι αν, (δὶ, 1. 

δοιὼ ποδέγρα οι σὶβ ἐπ αμΐγιο, δὲ. ΠΟΥΡΟΥ͂Θ δἱέα (651): 

αρεγγυΐ ἐηρεγο, σΟΥΡΟΓῚ8 δου ντέϊο τα δ ἐὐξίτηιετ: αἰέογιιε 

γιοδτδ εἰὐηι ἰδ. αἰέοττιγι εἰν δ ἐωϊϑ. ΕΟ γαδ6. ε8έ. (αὶ. 

51. 7κ διώστμώ ἰαθέϊέέα αἐφιιθ. ἰαδοῖνία, τα αἰπεένπα 

φμῖες ρερόγογαί. (αἱ. δ. Ἱπορία γοὶ ξαπειίίίαγῖθ δὲ οοπ- 
δοϊεγέϊα δοθίθγιιη, στε τὲτ πε μῖ5 ατέϊριι8 αἰχεγαξ 

(αἱ ἐν οἵς ἀμφοτέροις ἴῃ νΕΥΡ15 Ὁ. 106. 6 Τπαογάϊάθ Ἰαμάἃ- 
15). Τὰρ. 4ἀι. “νιν απέίω δαγθγι ΓΟΥ 7, φα ρ σι ἐηὶα 
γιονἑαΐε5 απο. Τὰρ. 58. ΝΝοχ αἰχμο ργαεεία Ποδέεϑ τ - 

ποτα έα διέ, (ΟΕ. δι. 20. πο ρεουγεπθὲ θἰϊδη τιϑ118 5111-- 
ΒΌ]ΑΥ ΙΒ. ΡγῸ ρ]ΆγαΙ τὰ μ18: ϑογρίξία τορμαϊααΐ, ὁτὸῖ τε 8 

Ὑπχέρα αα εἰϑγι πιαβ 6 οορίαε οοπομγγθδαπέ (τι χρήμασιν, 

ᾧ 6 ΤΒαογ ἀἸα6 ΒΏΡΓΑ Ρ. 92.).. Νϑαμχα δνιϊανιὶ 8 πιδι{π8 
πιδιιπ Δαν ΒΙΟΓ ΡΙΤῸ δ θοι᾽ν5 απ ΝΘ θῸ 6856 (δρνᾷ 
σἂ. ΧΙΥ.), αὶ Ἰοσαμη μαρεῦ ποῖ 50] πὶ ἴῃ Δαν 6.115, ὃ 

4α Ριι5 δἀϊθοῖνα Ὡθ δαμπὶ ἀθυϊναία, αἱ ἐγμδέγω (ἐῶ τὸ δ 

᾿ιιοένα {μὲ} ἸΤὰρ. γϑ.» αϑιμσπάς (αὶ. 58., 5θαἀ δἰΐδην ἱπ 

411Π|5.. Τὰρ. 14. {7ὲ υὐδὲνδ ἐτι ἐδ τι 5. χιραγηυ {71 πιθὸ ΓΈΘΠΟ 68-- 

δοπι. ὃγ. Ποπιαποβ ἰαχῖτ5 ἰϊοθπέϊιδ ιεα {μέιονο8. 
οἵ. ὕὉὲ ργοδροόέιιδ. γιϊδιέδημε ρδΓ ϑάχα ἔαοῖἑ ἐτι5. [οτεί. 
(αι ῥᾳδίως ἀραιὰ ΤἬπογἀἸάθια ΤΥ, το. ΟΝ, ρ,.169. Πὰ ὙΔΟΙΙ, 

Απη, 1, γχ. Μαρία αγριοδαμπέμγ, αϊοία ἐπιριόπε ἐγαμέ. 
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Ἐν Ῥίαγχα: ἀρὰ δαπμάθπι.) Νεοαίγαμῃ. δἔΐαμι δ] δον Ου Ὁ γὰ 
ϑΆΘΡ6. 511 δια Π ΝῚ παῖσαι ᾿πμ1ξ, ᾿δὅ σοηχίντιπι σαρὶξ, οἰ 
λιν αγτάϊμσνν Τὰς. ἅ8:. (Θποά. ἑδιπδη ἰσησο ἔγθαπθηῖ 5 
ἀρυα Τδοΐξαμ,. οὐ οὐϑέωγιέϊα οἰἰναγασν πη. 1,.δο., ἐπ 

Ῥγογηϊπεηεΐ {τέ οτ δ. δ5.., ᾿Πιρνιΐάεγηε ραϊιάπν 6 ι., ρίοπα 

τ δῖα σθ6.) Μογαμα δα Ὁ 58. 1Π610]65 5415 }}} ΟΥ̓  ΙΟΠΪ5 
δα δι 4086 ἀρ ἩΠαον ἀϊάθηι. Ῥουιϊθὲ μος Ἰοξῖθ5 ΘοΠ-- 

ξσϑαμα ἐδ ΠΡ 18. ῬΡΆΘΒ6 8. ἃίατιθ Ρυδϑίθυ τα. (Οὔ. βιιργα οδρ. 
ΧΧ].) Ὅ δι. 56. δὲ φωϊαί αὖ ϑογιαέι ροέογα σοἰϊεης, αὖ αγα 

γγ115. εἰϊδοθεἰαγιέ, Μιὰ. 1011, ηρ56 εἰ (ὐτθ δά οἂρ. 58. Τασμα 
ΘΟ τι910 ἀποναχα οι παῖ σεπδυισα δἰ -ϑἐγεοίανα δα βδη- 

δι η ἱπρὸς τὸ σημαινόμενον). ἴπιρ. τοο. Νίογ» ἑώην εἰ άον-: 

ἐΐα ξεέιερὶ σία ἴγερονανῖδοοθέ. Ἠεῖπδ οταίίο ναυαϊα. Τία 

Οἱ: τ6. ]ηοθγέω ρΓο. ον ἐἶδ, δείζιε φίρατη, ρασθην πταΐθ-- 

δαπέ. Ἰαὰρ. σ. τιεφθ ῬῈΤ οἶσε, τιθημθ ἐπμϑιεϊϊ5 (οἴ. ΤΔοΙ. 
Απῃ, 1, δ8.), Τὰρ. 14. ργολιίδονε ἐμίμγίατν πδαιθὸ οιιἦτι8-- ὁ 

ἡιίασι ΓΘ Θ᾽ απ, Ῥ6Ὶ ἐγυϊγἑαγη, ΟΓΘδοθτ οί. Ἴαρ. 25. 'Ομοά ἐπ 

ἐωρτίία γ68 δέωξ, δίπμε δὲ αὖ ΝΝιμπιϊα5 οὐδεοταξὶ, (Οὐδὰθ 

ὉΠΊηἶὰ ἔρθα πΘη 5βίτηδ ἴῃ Γδοῖῖο, 6 40 πΐαπὶ ΘΧΘΠΊΡ πὶ. 

πα Ποία :- ϑεώ φιοεῖ Ἰαγ θηαῖ5 ρεοτοιῖῖ5 Γανόγοπν πλ ἐἐξϊεπι 
ἡμαερϑῖνίϑεθέ, δοίἑϊεα χμοψθ (ογπιαηϊοὶ οἰογία, ἀπρὲ- 
ῥωΐγ ΑῸν.1, 82.) πο ρεουε ποῖ" ἐγαπϑι 5. ἃ οὐρτέαξε δα 

εἴρεβ, ἃ ρίοθ δα ρίεδδίοβ οἰ βδἰγα!α, ΨΜια, Οονὶ. 484 (δι. 
5. (θην Ἰοσατη ἰασαθα τα] 1π|6}} 6 κι) οὐ 59. αἰ ᾳῈ8 -511-- ἢ 

ῬΥδ Ρ. 102. 566. [16πὶ Ὁ} δοϊΐνο ἴπὶ ραϑϑίντιμι (αἵ, δ1. Τὰ. 
42. ἃ Ῥυδοβεηΐθ 1π ἱπΗΠΠΗ Ἰ ν τη. ἰδίου οι μι, " ρεγδοίαπι, 
Σηιρεγεοϊαπι (αἰ. 54. ΝΟ σὰγα δἰΐατα Ῥδρἐ οι νιν ΘΟγ- 
χη αῖϊο, οἱ ρομεογὶβ ογαΐία 5 ἐηυτὶ ,, δὲ οἤοηδα σιίο ἰ6-. 

Ῥίτυ5 δέγορετεχιέ ἴὰ5. 94. ϑϑαοϊίαν Ὀγθνίξα8. ϑαμιβι1ι, ρᾶτὶ- 
ἴεγ ἴα ἀρᾷ ΤΉμπον ἀΙάθι βάθρα π|8]6 ἰμπ δ] θοῖα, Νοη 
1 651 ΘΠ ΠῚ ἢ ΟΠ 5810116 ΨΕΙΟΓΕᾺΠῚ δα 869 ΠῸΠ Ρ͵Δη6 

ΠΟ ΟΘϑβαυ ΟΛαἢ.0 ἀμ Ὧ6 ψογθοϑιταἴεπὶ αυϊάετη ἔασίαὶ 
βογίρίον ποβϑῖεσ, (Ουΐμιβ Πα6ο βίηΐ Ἔχθπιρία: δθοογάϊα αὐ- 
{6 εἰεδταϊα (αἱ. 4. ἀοἱϊε αέφμε ψαϊαοϊϊδ κι. Παρ τέϊογινηι 

αἔιιε [αοϊπογι χά. σαιαάϊωπε αέφμθ ἰωθέϊέία 48. {ει5ὲ {1ι- 
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φαΐίψιε Τρ. δ). μυυϊδὲ ξμραΐίψια σά.) “ Ἐτίαπν ἜΧρ] δ ϊο-- 
68 ἴρ88 δ] ποῖ, ({}γιηιφιμα. Ρ6Υ 86. ὑμπαίϊρ᾽θηδ' αἰδογιών 
οὐἰέευ 8 αιατϊο ἐρεὲ Οαὶ. κι. υδθ᾽ ἰθιμε δ 80} ΠἸ0 ΠΡ.) 

Δ Ρ]δοπαβπη18. δ᾽ 1418. ἤοπ ΔΌΒον γαῖ, (θᾳιίοίοπν 690 (αἵ. 

δι. οἱ 9ᾶ6ρ6, -ζαπιοίδὶ- ἑατιοι (δῖ. δ. οἱ 4}1}0].) ΕἸΠΡ865 

ἀαϊθια ποῖ δάἀτεϊ τε αἸϊ85, δ φαᾶθ ἀραὶ Ρ] ΕΥ̓ Πη08 80 γ- 
Ῥίουεβ τϑρϑυϊαπίαν, ψεΥθὶ δα θϑία με 1 (ψαϑπαμδη) πος ἃ 
ΟὐοΥίϊο ΡΘυ }}}15. ἐπ᾿ Ἰοοἱ5 πια]θ δἰεοίμηη 68), γευΌ! [αοογα 

δίψαθ "ογὶ ροϑὲ δοἰδέ (1 5. 96. Νεφιο ἐπέετίπι, φμοοί ργα- 
φᾷ απιδιἐϊὸ δοϊθὲ, οογισιυΐῖθ. ατοΐ οὐδιυβατιέατη, δοτῖ {αργιαγοι 
Ἰαεείθγα.- (Αι. ὅο. διίπιμῖ, τὰ φμοῦ ἐπ ἑαϊὲ τὰ 8οίθέ, αἰὲ 

Ροτίεμέω αὐψηθ ργοάϊοία χμποϊαῦαπί. Οἵ. βαργὰ ἢ. 155.), 
ψΘΡΌὶ εἰἐχὲέ, εἰ Ῥαιοογτη 51 1}}Π1π|1, Γογί 8818 ἰδ ΨΘΡΌΣ 

Ῥ οεϊξοτέμν ((ΟοΥῦ.. δα. Πρ. 100.) εἰ δα θδίδη νι αϑάει 
(οἐγοίγ Οογοοτγαϊαο (αἰ. 49.), φυδηηνδία ἴῃ 18 18 Π} 8 

Οὐοτιῖο γοοδά πῃ ἄοποὶ ᾿παοεβ, ΑἸ1|8 πὶ Τμ6106 ΟΟΥΕΙ 1Δ8-- 
΄αΐα ἤθη δρδηΐ πον ΕἸ ΠΠρ868. τϑίενθηα, (Οὐδ δάπηοά απ 
1811 Δ εδϑὲ ἴῃ δο]αιῖνο δρβο]αΐο οογηρογίο, αμαϊέο ἘΤδρυη. 

ὟΝ, ουΐαβ ἀϑὰμα ν 8146 δχϊθηαι Τδοῖτῃ 5, τέῳ ρεγίομίοδο 

Δπη. 1, γ... 1δόγο. Π, 60... απϑηαυδην ΠΟἢ 81π6 ατδθοο- 

ΤΌΤ ΘΧΘΙΏΡ]Ο. Μίδιἢ. Ρ. ὅ20. 54.), Οὐδεγεπάα. Ἰσιταν 11 

ΘΔ] 5.11 Ὀγοντΐα8 ραν ἐἰπι 1 56 6 μ 18 ὩΘΡν Ο8185 ΨΙΡΟΓΘαῸΘ 
ἐχοο θα ἴθ ιι5, αἰ φασι ϑθηθοα Του 1 46πὶ (Π ΘΠ] οβί ΘΠ ΘΙ 
ἥϊοοτο ἀεΡε θαι). ἃ δα! αϑίϊο Ὀγθνιδὶθ. νἱοϊ τη βου 1} ἴῃ Ἠ15: 

ϑϑοιωμίαθ Τ65 Τ17γ6 δώπέ οὐξί8. οὐξδηέι! ἘΎ στα. 1., ραν 
ἴπ ΠπδΡνἰϊουθ ἰβίουϊοα ᾿πιθυ 4 1 51] ΟΕ 4014 9,9. ΠΟῊ 

4ιομιοθο ἔδοϊαμι 81ῖ, ἐσπαυγαηὶθ Οου. δα (αἱ, 28, Τὰς. 12. σ0. 
βῆ. Ρδγέϊμ δἰϊαι 1 ΡΥ ΟἀοΟΥΙ. ΒΑΓ ΠΩ 16. Π]ΘΠΙ ὈΓΟΥ 
ΟΠ ΧΙΟμΘ, 586 06 ἰδνὶ ΟἿ ΟΠ118888 σορι 88, ἅπας Αβγπ- 
αἀοἴοῃ ργορυῖϑηι Οὐῖβρο Πραγαην ἀρρ6}]δὶ Οονίε ἴῃ Τμα. 5. 
ἢ. ν- ϑαθιπηρίηλιι8 51] ]τ] αἰ θην 54] 1.511}, 4186. ΡὈΥΙ ΤΉ ΠΙΠῚ 
ΟΡ 1π σϑί θη 5 σΟσΔ 15 απ 164 118). 4.86 απ. Ο)5016-- 

ΒΌΘΙῈ ἱποριοθαπὶ, Ἐδχ 15 σηθ]ία ἰδηΐαπι ππὸ ρου πϑαΐ 
Ῥτορίδυ. ΒΡ] 85 16 Γὰ8 (πορίε γ6.. ἐπέεϊορογ6. φοϊέιδ. 

δοῖσα. ἰογταϊηϑίϊο δοοιιϑα νου σα ἴπ 15, ΒΡ ΓΙ αἰϊνοχιπι ἴμ 
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πππμΕ); 8116 ῥγορίεν Παχίοπθμι, οἱ βιιθδίαηὶνα (ΚΖ μέοαπα- 

ἠίογισηι Ἐσαρτα. ΕΥ̓͂, βεπαέϊ, εἰϊᾶτα εχίνα ἔογπιυΐδαι δεπαΐξ 

δοπϑιίξο 5ειι. ἐδογοέο, (αὶ. 87. ἐμηγιοϊέϊ 50. ἀατ. ἐπελτῦ Τὰ. 

6. οἵ, ϑομηεὶά. ὅν, 1. Ρ. 11. νο]. 1. Ρ.. 552. βθῆ. αἷέ 

Πρ. δι., Τεαφιῖε, αοἷθ ἘΎδρτα. 1. εἶἴτε τιοοίτέχια Τὰ. 70.}» 

εἰ αὐϊοοῖίνα (ἐπεγηπία Τὰ. οά, δμθἰϊηιι6 Ἐταστα. Π]. αἱ- 

416 4118. ἔδυ πα πη 10 }}18 ἴι8 ῬΓῸ 5: νἱοιββίτη ἀδοογὶβ Ῥτὸ (6- 

δον Ἔταρτα, Ὗ]|.: ἀεῖηδ6 ραιίοιία Τὰς. 98.. ρίθγιίδηι δά,, 

οαθϑέογιιβ 42. οἱ δζηριἶτιδ ἸῺ δἰ Ρ.]8}1)., ῬΤοΟΠουηΐπα (το ΐ 

ἴῃ σϑηϊΐ,, πωῖϊο ἴῃ ἀαἱ, (αὶ. 29. Παρ. 97.) δίᾳῃθ νοῦθὰ (716-- 

φιέμν Τὰσ. 3... σοτηροτίοτ' 45. δοἰμεγαί ΕΎαραν. ἢ. οοοα- 

πον ώπξ Ἐταστα. 1. αὐτιξγοβ ΕΛ αρτι. 1.)} 4π8}18 ποῖ ἀα-- 
5118 δδὲ Τμπον 4468. [π δυηϊαχὶ οἱ ταα]έα 6 αυϑεοα ᾿ἰπρυᾶ 

ἀπ 1ιαὔπαμ τεοθρὶξ, τὲ δῖα βαρνἃ δα ἰν! 1118, δὲ 1 4118 

ΤΠ ναίθγαπι ροδίδ Γαι βεοι 8 6ϑι. (1 χύσῃ δοζέϊ- 

οδέ ᾿αδπηϊτῖνο οομϊαμπχι [ρ΄ 102..,). ΘΠ]. 8 1:1] ΠοΟ αοία τ 
περὶ Τιδησο: 5864 νἱὰ. (οτγί. δὰ 115. εἰ 088. Αὐ]Ἱδὶ. 46 
Οοηβίτ. οἂρ. {.Χ11., οἱ οοηρᾶγα ἀνδθοῦπι εἰκότως κακῆς γυ- 

ναικὸς ἄνδρα γίγνεσθαι κακόν ἘΓΙρΡ. Οταβὶ. σ27. ποη α1851- 
ΤΏ116 115 486 80 ἤδνγῃ. δα ΥἹρ. Ρ. γάδ. 1] π5ίγαΐα δαπὶ. Εἰ-- 

δ ηι ψΈΡ 15 δοὶ ᾽ν 18 ΠΟ Π11}}18 πθα γα] 6 δεὰ τε ἤθχίναπι Π0-- 

ἐϊοιθηι ἐσθ, να. Οοτί. Εὔχοῦγβ. 1]. δα πὰρ. 864 ποὺ 
αποηπθ ξβοίϊπης ὅναθοῖ,) Δ οραμ δἐϊα πὶ 8:5 ἢ] ΠΟΔΊ ΙΟ 68 1-- 

5οϊθηϊϊογεϑ νοοαθ}}15 ἀρ θ1, Ἠΐϊι5 σΘΏΘΓΙ5 δὶ δα ϊτε7γν 

ρίέας (αἱ. 55. ρορτίαγια οοπίπαἑοτῖβ 34, σοπνε πο ῥτὸ 

οογρεηέι 55. τποηϑ ργαθοορέιδ ὦ [αρδιέωμῖ6 Ἐνάρτη, 1. οὐ 

ποίϊογα 118: ΘΟ 66 ῬΥῸ οεγέαγα (βὶ νϑυὰ οομ!θοία τα) 69.» 

ἐοτηρεϑέαϑβ ἀδ ἐοπιροτα Τα. γ5. (οἴ. αὔμηπεν ἐς δοΙ 5.1} 

Ῥγορυ θέα 5, ἴῃ Αἰμθηδθο νο]. Π|. ἔαβϑο, 2. Ρ. 262.) ργτε- 
(ἰοπ8 οπιηΐεῆν ας δοπαΐξμδ οοηδιίθγαί. (8165. σϑῃϊὶ- 

γῸ5 δὐιϊεοίῖν!5 δά άεγθ, βθοιη 1 Π| πο 6 ΠῚ δ΄ αταθοὶβ ἀεγ1- 

ναϊαπι 5εα Ἰαιτ5 δα θπβισ, δηιδὲ Δ ΧΊπ6 Γδοῖῖτ5, 641- 

668 φούμξ ορεγὶβ ΑἸ. 1, 20... γογπουϊοἰοϑιις Πιοδέϊτεγεν 62... 

ἔηφεηδ απϊπιὶ 60. εἰ 4118.) 564 νοοβθα]α οἰϊαπι πα] τα Π-- 
Βεῖ, ᾳυδς ἰδαϊατα ἀραα ἀπίϊᾳο8 εὐ ἀρμα Τδοϊίαπλ 8]105- 
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σπθ μαϊαϑ δϑίδιὶα βονήριον 68, (αἱ ῬΥ δέ! ηδ τὸν ον αηΐ, γ6ρ86- 

ὙπϊΥ, ἸΘδοα6 51, 408168. ἙΠοΥ αἰεἰεϑ, ἐ8165 δα] ιϑεϊας 

ΟΥΤΤοο5. ᾿πνθηϊοϑοῖ, ΟΡ ΒΟ δ οσ ατῃ δὰ  ροθιϊ σοῦ τι ΠΟπΐηδ 

ἠοϊανοηίον, 8 ρᾶυοᾶ 6 θ᾽ πυ 8. ΘΟ ΠῚ ΠΠ ΘΠ ΟΡ ΘΠ 18, ΥΘῈΣ 

πο αἰδοογείίοδιι5 68., ἔπηιεῖθ8, ἔνασιι. 1. (Τ᾿ 6.) ἐμγηπιῖο-- 
δ1ὲ5 Τὰρ. ο1..: δαϊνεῦε Εταρῆη. ΠΠ0, ἀδδοηδδοο δ Εναστα.  ΟΗ͂ΝΙ 

τἰμοίαγα αἰ χαοιῖίος {1 80}, ΕΘΝ Τὰρ. 26. {10 [0 υο-- 

ῬῈΠ}} ΔΘ ΠΌΠΊΘΙ 5. ΟΠ 56 τη 16. ἀρ Τδοαπι, 4] οὉ 

νΘἴθυῚ 5. ΒΟΓΙΠ ΘΗ 8 δι Πα] ΠΔ ΘΕ τὰ για 8 παρ] οἷα ΠαΡοῖ, 
ἀαοναπι οΟὨΥροϑ δᾶ ΒΟ τα: ΡῈ 81|105 ἴῃ 58. “Ομ ]15 41- 

ἀθπὰ βοπθυ δ διε ὀω αέθ πη. 11, 27, ργορίπφαν Ἵ, “ά., 
Ῥαραΐτ ΠΙ, 855., φωπθβοερο ΤΠ, 4ο. Αὐαά. Οὐπίπον 1.1, Ῥ.- 

δῦ. ΑΟυδπααδ ποππα ἢ ΘΧ 15. πθ ϑ8] απ 118. 4] ἀπ 
δργον 1.) ΜΑΧΙΙη6 δυίθη δα 5 δι νὰ πϑανραμῦαν, 4Ὰ]0 8 

οΥαϊϊομ σναν ζᾶ 4 ϑϑάδη αἰζιῖθ δγέν!δα5. σοποδξαν, πὲ 

ἑαυ ϑιιργὰ (Ρ. 166.) χπομ! τ. 561 1685. Ποσ 'ρ8θ σοπίθη-- 
Ῥία τ Πᾶθο δα δϑίδυεῖνα,, 4πὰ6 δὶ σα ρθυϊδηΐηῦ, ἴῃ 1,6 ΧΊΟΙΒ 

ποΐαίϊατα νἱάθ: «επογοϑέαχιογξι, [ον ἑαμπενξιεγι ἐν ἔπ07-- 

δαγηοηέιεγυ, “παγϊέα8., οὐδεχιοία. ((ΑἸϊᾳαα χα Π15 δἱ ρ]ὰ- 

γἴπια ἴπ Οὗ οἱ ἴὸ μαρεὶ οἰϊάπι Ταοῖϊα5. Ὑ14. Οὐαί πεν 1. 1. 
Ρ- 560, 544.2 Δα ἤρυναβ δαΐδηι ογἢ Ομ 8 αἰ ρδυν ΘΗ] ΆγΩΠΙ8, 

4αεαπαπηοάπηι ἙῬ πογ 1468 (ν146- Βα ρτα οαρ. ΧΧ.) εὐ Τὰ- 

οἶτι5 (ν1, 18. ΒΒ. 16 46 Τδοῖ 5110 Ρ. 46. 354.). 16. εἴ8 11 

ΦαΤ]αϑιία5 δὐθηοάιηι ἀο᾽ δοϊδιαν τηθη θυ ῖθ6 δοουγαὶθ ορροεῖ- 

εἶδ. Οὐγριὶς απγιὶβ ἐμιγεγτητῖνι, ἐπ δηΐων δαρίενεα ναῖῖ- 
ἄμηι (αἱ. 6, Παμαϊδ ανταΐ, ρϑομΐαθ ἰἰδούαζεβ ογαπέ: 

σἸογίατη ἐπσεηέοηι, αἰὐντέϊαϑ Πιογιδοίαβ νοϊοθαπέ σ. (ὐογι- 

ἐογαίΐα πιάση, πιίμέγια ανωρτέϊα ογαξ 9. 6965 πῶς 

“πὶ δειϊο ἀόποξέ, παΐίοπθϑ βόραθ δὲ ρορμῖξ τη οηΐδ5 οἱ 
διιδαοί το. «Πα οἰαιεδιέγγν ἐπι ρθοίογα, αἰϊιια "ἴα ἐΐπριία 

ῥΓοινέμνι τϊά. ΠηροΥ μγυ δ Τιδέϊδδίηιο αὐφιθ ορέϊηιο 

ἐγμάίοῖο ἐπίοϊογαπαιπηια ἐαοέιγη ᾿θ]ὰ. (ὐϊ. 8ἴγη116, .4Ὁ 
αἱσηϊδ εἰ ἑάοηπεῖδ αὐ ἱπαάρποϑ δὲ ποῖ ἐάογθ 08 ἐγαπο[ογέμτ, 

δι. Μα16 Ἰρὶταν εσοσαηΐ 4] οαρ. 5. τι νον 18. ἐα' ρει γ--, 

τίμια δὲ ορίτιηεα ρϑδϑιώσια αο Παρ ἰἐοδίϑϑπια {αοέα ἡϊυά 
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εἰ ορα οχρυιπχουιπί, Ἠ]ο δαίθη ροι ορροϑιία πιϑη-- 
Ὀνα Ἰοα θη! δία ο Ἰη ουπμα εἰϊαιὰ ηἰμαὶβ ᾿Π Δ α]σοὲ 5418- 
5118... τὸ ααπτα ΟἸΧΙΣ, ἀναγίέζα πιεηιθ οορία πθητι6 ἱπορία 

γγυϊ τε ἔμ} 11... ἈὈῚ Ἰηορία ΘΔ ΠῚ ΠΟ ΡΟ588 Τηϊηϊ Ρ6Ὶ 56 
Ῥαϊθθαί. 

Ἦδοο 48 54 ]1|5}}1 οὐδ ]ον 15. ̓πᾶο]6 ἀϊοία σαπίο. Οὐδ 
51, οὐ βρευδιπ8, δι ὙΠΠΟν αἰ 18. 5] τα} 1 πη 8 5. 46-- 

πιοπδίσαηϊ, τοβϑίαὶ, εὐ δαπάθηῃ δἰ μη αἀίπθ αι δἰΐαπι 

βϑηΐθητ 8. 10,515. ᾿πἀβ σοι, ῬΥΟΐΘυ Δ ΠΙΠ18. Ἰσιίαν δ] ποῖ 
βϑηίθη α8. ἃ Θαϊιϑο 6 ΤΠυογαάϊ6. ἰγαμϑίαΐαθ. (Ἕί. 1. 
Ναπι εὐ ργῖμδ, χιίαγ ἐποίρίαϑ, Οογιδιεῖέο, δέ τιδὲ οογιδι6-- 

ἐμογῖδ., τισίν 6 Γαοΐο οριι8 οϑί. ΤὮπο. 1, σο. Μόνοι γὰρ 

ἔχουσι --α ὼ ἂν ἐπινοήσωσι ἢ διὰ τὸ τολθαν τὴν ἐπιχείρησιν 

ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνῶσι. Π, άο. Καὶ αὐτοὶ ἤτον. κρίνομέν γε ἢ 
ἐνθυμούμεϑα ὀρϑῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις 

βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδοχϑῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότε- 
ρὸν ἢ) ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλϑεῖν. (41. 5. 1)ι ᾿Υ]ιιὶδ αγαμτίγγα οἱ-. 
εἰθέτε τ 58 φ'θϑέαϑβ δουῖῦο γα ΡΥ ππεγι φοραὶ ξαοία αἰἰοίϊδ διωιέ 
ἐχαθαπαηεία: εἰελιῖπο φιυΐα ρίθγίψιιθ., χτίαθ αεἰϊοέα τερτο- 

Πεμάονῖβ, ἡταἰἐροίεπέϊω δέ ἐπντάϊα ρεέαπέ: τιδὲ 6 τπασπα 

νέγέμέθ δὲ σίου δου ΟΥ ΜΉ, ΤΘΙΟΤ8, “μα6 δἰδὲ σιίδχιιε 
7αοίίία ἐαοίιε ρμέαέ, ἀθητο απίηιο ἀοοίρίέ: ϑιργα δα, 

νεϊεϊ Ποία, ὕγοὸ {ἰδῖ5 εἰμοῖέ. ΤΏΙ. 11, 55, Χαλεπὸν τὸ 

μετρίως εἰπεῖν. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν 

τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται, νομίσειε δηλοῦ- 

σϑαι. ὃ τε ἄπειρος, ἔστιν ἃ πλεονάζεσϑαι διὰ φϑόνον, εἴ τι 

ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἀκούοι. μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαι- 
ψοί εἶσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος 
οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε᾽ τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι 
αὐτῶν φϑονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. (αϊ. 6, Παῖς (αι 
εἰϊδ χμαπν ἀοοίριιαϊα ὑοπογίοϊία απιϊοϊίία8. ραγαθαμέ. 
ΤΠμαο, ΗΠ, άο. Οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες, κτώμεϑα 

τοὺς φίλους. (αἰ. 15, αιιρογίαβ ργοῦγο παδογῖ. ΑΟομίτα 
Τπῦο. Π, 40. ἀρὰ ΑἸΠομΐθηδε5 τὸ πένεσϑαν οὐχ ὁμολογεῖν 

Ἃ 
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τινι αἰσχρόν. Οαἴ. 58. ΠΠομ δ 8 πογυμῖδιιδ, αἰϊὲγ, δἱομεὶ 

Ῥοριῖ τγα εἰοξεπαγεμέ, βαγβ, φμο δοπαΐξ αιεοέογίέαϑ 
γεασιια Κογοέ, δοπιεγυ ρῥτοέστειγν δἱγγιαπέθδ, ρῥΓῸ διία 
ιιίϑημε ροίοπέΐα οἐγέαϑαπέ. (πο 1 Ἐταρσυιθηΐβ ᾿σο-- 
ντ5 ἀἸοίητη,, δῦ ᾿οπδϑϑέο ρωΐγιόη, απ μ᾽ οἶδ ποηπῖπα εἴο-- 

»εϊπαξίοηο5 αὐξδοέαδαπέ.) ὙΠπαὺο. ΠῚ, ὃ9. μετὰ ὀνόματος 

ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήϑους τε ἰσονομίας πολιτικῆς παὶ ἀριστο- 

κρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ ϑεραπεύοντες 

εἴς. Οκῖ. 52. ζζογω γόγιπι φοοσαδιία αἸτίδέτημιδ, φιΐα -α 

γηαζαγιιην τ γι ὡμααοία {ογεϊέμαο νοσαΐμν, Ὑδας. 1Π|, 
82. Τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἀντήλλαξαν" τύλμα 

γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσϑη. Ἰαὰρ. σ. Εὲ ρῥγοεζίο 

βέγοητ5 ογωξ δὲ οι οοἠδιέϊο, φιογιυ αἰξογιῦν δα. ᾿ΓῸ- 

φἰαομέϊα ἐϊπιογόγις αἸέογιργν δα απαοία ἐοππογϊέαέεογ αα-- 

ξεν ρεγιωγχι δοῖοί. Ὑπας. Π, 4ο. Ζιαφερόντως γὰρ δὴ 
καὶ τύδε ἔχομεν, ὥςτε τολμᾷν τε οἵ αὐτοὶ μάλιστα, καὶ περὶ ὧν 
ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσϑαι᾽" ὃ τοῖς ἄλλοις ---- ἀμαϑία μὲν ϑρά- 

ὅσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. Ἰὰρ. 45. ΑἸέογα αἰέεῖοβ ντ7:-- 

6γ6 ψιονὲβ πιοείο εὖ ψίοίογ αοθυδτιωβ τοϊοΐδοὶ φοϊειγιέ. 

ΤΉμο. ΠῚ, ὅ9. Παντὶ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνε- 
σϑαι --- τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους ---- προτιϑέντες, Οὐ86 οἴπηϊα 

6Χχ οὐαϊομιθ ἔπ ΠΕ ΌΓῚ ῬΟΥῚΟ}15 οἱ ἀθϑου!ριοηθ βϑαϊ !οησα ἴἢ 

Οὐδοοὶβ οἰν ει ῖθι5 ταρϑίεα ϑαηΐ, ΝΝΟΩ ἔϑυπθῃ 4188 Τ που- 
ἀἸ 415 ρδυῖοβ ἃ δα] υβεο πϑρ]θοίαβ νἹά 6018. [π|ὸ οὐδέϊο 86-- 

βαγὶβ ἴῃ δεπαία (ὑαΐ, δ1. ᾽πὶ τ} 18’ 8111}15 ογαϊοπὶ ΠΙΟἰ ΠΗ] 

Τπαο. 118. ΠῚ, οἵ αἴδγααθ ροθηϑιη οδριία θη ΓΘΟΡΏ. ἸῸΝ 

ἴὰ ἀερτγθοαίαν, αὐ ἃ οα]ρα 605 ΠΠΡΟΡγο οοπδίαυ; 566 581 
Βα ΡΠ οἴτιτη δμπα αν, 1.518 10 6101} 85 ΘΠ] απ 0. ΠΟΧΊΏΙΗ, 

εἰ ροθηδια ἡ θηϊοι πη] 6 οὐἸταϊπΐ, 46 400 856 γαῖα", ποῖ 

ἀοαπαίεα. ἤράπ6 δα 14 1 ροϑίθοσπι ΡΡΟΠΙΡΘμπ1π 58118 
γὩ]Π 18 }} ἴον δ, σοηδηΐαν ἀδιποη θέα θ. δυο Τπραγμδ6 

δα πονίατίο δα] χα] 65. οὔΡ. 49. οατ ῬΠΟΥΠΊ]Ο15. ΟΥΡΔΙΊΟΗΘ 

Το, 11, 89. σοι ραν; ροΐεδι. Οὐ ἢ ααοα ἴρϑατα 1]- 
Ἰλτν αἰ συ ϑ8] 6. (6 Ῥαῖ πα Ἀοπηϑηοτντμαι ΤῸ Ρ 68, ἀξ. ΟΡ. 

6. 544.» 486, παἰσαηαια ἀοἴδηϑα ἃ νἰ}15 ὅοοί 5, ΠΟΡ]8 ποη-- 
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ἀππι 8618 αρία νἱάείασ, ὙΠπμπουαϊαϊβ ὁχονϊο οὐ ρίμθηι 
ἀθθεγ 5, ΒΡ Ο6.18, 

564 Παθὸ μϑοίξητιβ 5 πᾶ Ἰϊσογεῖ φυϊάθμι Π8η6 σοιπρᾶ- 
χα Ποθ πὶ ἰἰα αιισορθ. τἷἰ δἰ 46 ἰδίου οἱ8 98] 51} νἱνίῃ.- 

ἐλθὰ8 ἸΟαΙΘΓΘΙΠΓ, Θυχηα 8 δὲ νου αἰ. δῇ ργαρπηαίϊοι 
Βἰβιογίδθ βίμαϊο Ἵ μου 1618. 5 μα] θαι οβιθηθγθιμμδ: ἰἰρ6-- 
τοὶ οἰϊαπι ἀεπιοηβίγασθ. η46 ἢδε6ο 5ἰτα]παο οΥἷδ δὶ. οἱ 

δα] αϑαγα ΤΟΥ 1618 Δα πγα] τ [αοΐ Π 6556 ΠΟ βοϊατα 

ΟὉ Βιιϊπ8 Ργϑθϑίδμ δηι, 884 απο 6᾽.18 νἱϊα, ρδυὶῖθν αἱ 
ΤΠαοΥΙα15, ἴπ ἰθιηρογᾶ Ὀ6Ι]ουαμι οἰ" πὶ δὲ σο ρθη 19. 
Δ ον αὶ8 οἱ νιν 18. Βοιημβπουιπα ἱποιαϊῖ: 8564 ἢδθο πἰπιὶβ 
05 ΓΕ πθυθηΐ ἴδ ΠῚ ΘΏΪΠῚ ἰθΠΊρι18 Θϑὶ δὰ 'Γδοίταπι ρτο-. 

διε. [)6ὲ 40ο ἴδηιοπ ΠΟ]ιμπϊι8 Θαάθηη γαϊϊοηθ ἀἰβραίανο, 

αυοά 18 τϑρθίϊοπεβ πο Ροββθηΐ αυϊίανὶ. Αοοθαϊ φυοί, 
40.886 τ]8 Χ]Π}1 ΤΠ ΟΤΏ ΘΠ ΐ ἴῃ Θ᾽ 8 8[110 ν᾽ Δα ραπίων., ἴδια, ὩΡὶ 

Ὧ6 ϑαϊυβίϊο νευθα ἔδοϊπι8, ἱπαϊοαία ϑιιπὶ. 6 8]}1|5. ποη- 
πᾺ}}18 δα] ροβϑιιπὶ 4υ8ε Οὔ μον ἴα 1106 110 ἴατη ΔΙ᾿ οιῖες 
8. ΠΟΡ]8 ἰδιάδιο ἀοοία εἰ αἰΠἰοσ ἀἰδραίανιι. Ναπο απίθπι 
οοπδἐ τα πιιι8 π|815 ᾿ρδὶι8 Ηϊβίουϊδθ οοηξον πιαιΐομδι, νἱ- 
ἴδχ δίηθια ἱπρθηλαχη ᾿χα 1118 βουϊρίοτὶ8, αααίδητιβ οαχῃ ΤΗπ-- 
Ἄογάϊάς6 Θοχηραγαυὶ ροβϑαηΐ, βρεοῖαγθ ἰᾳθοαὰθδ ἰἶο σα σετα 
ἐρυθριδια 

Τπμογαϊαϊς εἰ Τ᾽ αοὐέϊ οοπιραταΐξίοπο πε 

«πάτα ΘΟΠΒΟΡΙ ρὲ Υ. Ὁ. δ ϊαογίοιις Π οὐιίμς Βανατυσ, εἴ 
ῬΙΔΘΙΘρΙς ΡυΙπιαπὶ 416, 40 τερὶ8 ΒΑνΔΓΟΓΙ ΠΟΥΗΪηἶ5 116-- 
τθουὶα ΝΙΟΠΔΟΗΪ ἃ. 1819. ΡΌΡ]Π1ς6 οο]οθαίαν, τποὸχ νεῦπαᾶ- 
ΟἸ]Ο ΒΕΡΙΠΟΠ6 Υ̓ΡΙ8 Θχβου θπάδπὶ οὐγανΐ, ΠπΌπο δαΐοηη 
αἰ Ἰαἰΐπ6 οΘοηνεσϑα μαΐο Πρ τὸ ̓πβογθγοῖαν, ῬΤΘΟΙθ 5 πιοβ τ Ὶϑ 
Βα Ὠἰβ8ἴπ16 οοποθβϑὶς, (γιὸ ἔχοίο ἱπιεγργοίδπαϊ Ια θογθπι 
5ΈΒΟΕΡΙΣ ορίϊπιδε 5ρεῖ ἱανεηΐ8 ΘΟ 1]. ΕἸ ΙΒ θη Γιαβαΐαβ, 6 
οαμ8 ᾿ΐογργείβίΐομα ΒΟ ἴτ8 1ἰα ἔδυθ βοσπιομϑῖῃ ἐπε ζαϊζ, 

ἹΤΒπογάϊ4ε5 δὲ Τδοϊξιιθ σοπηπιαπθ ἰηίο 586 μαθεηΐ, 
ἀιιοά, ἀμτλ ἃ ἸΙοῃρε Ρ᾽θγίβηαθ, αυΐθας ὉΠ ΊΙΘΙῺ ΘΟΠΥ ΘΗ Ϊθ-- 
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δαῖ ἰπαϊοίαπι, ῥυίπιὶ Εἰ ϑ᾽ οὐ οογιι δὲ (ἀγαθοονυϊη εἰ 1ζο-- 

ΠΟΥ ΠῚ ἀρ Οϑοθραπίμν, πιιΐο δ πη] γϑ οὶ ἀρ χη το 5 

οἰηϊδίγα “πολι 86. αι] ταϊϊο ἐπιπιϊθοοαῖ, δἴάπθ δἄθο 
αἰϊθηδῖϊο, 486 ΠΟ 86 ΠΠΡΘΡ Πηὰρ] ΠΟΙ ΠἾ5. γον δα 

ὁοσγοῖία,, δαΡι 6. ραίδτῃ απ] ἐδ ν ΘΠ ῃ ΟΣ Ρυοάϊᾳ 

68. Οὐδὲ [Ἄπιδὸ δ παπᾶ ΑἸκ6. Ἰπηἰ ἰτπτ τ ΟΥ τ Πὶ 8Π|1--τ΄ 
᾿ταἀ πη}, ἱπρυΐμῖβ νιν ἑαϊα πα χί πηδ Θομϑρίοπαταιη. 564 
γῈ} ἴπ 1189. 4086 ἀρια πἰραπηαιθ ἔαιο τα ϑὶβ ααδτη ΡΓῸ- 
Ὀγίδθ νοϊαπίδι εἰ θθθαΐαν πὰ} 118. οὕπι αἸ βου ρ ἢ 1118. ππ] 
5απΐ σΟΏ ΤΌΘ Γ8. 

Τανθηΐη5 αὐᾶθοὶ ἢἸϑίουϊοῖ ᾿ποῖ ας τῇ τ] 1 Ππ|31Ὶ ρᾶτγίεπι 
Ῥτοσρουν πα οἱ βου οϑίϑϑίπηΐ ραΐσῖα 8 δἰτι8 θυ, ουΐῃ8 ᾿ποὰ- 

θη ἰϑϑιπιαπὶ δϑὲ ποπαπηθηΐηπι [ἀπδθυ 5 ογαῖϊΐο Ῥευο] 18. 

Ὑὶν δαΐεπι ἰᾷ 6 βθῆδχ να] Θγαθοῖδθ ἀδναβίαιοπθπι ρῈΓ 
ΜΟΙ] Εἰπὰ8. ἐγ σΘμδυ απ, αδἴδοι Ομ θ πο 1551] ΠῚ ΓΈ τι 

ΨΙΡΙΌΏΤΙ, απδ88 ὩΟῊ 4188 ὉΠ] τη ἀρτια ῬΡΟραΪα τη 18. 6 ἤν πο-- 

γυαηῖ: ἀεργανδιοηθη ΓΟ πὰ ΡΌΒΙΠ σα τιηι δἰ ρυϊμοῖρῖα τπὸχ 
ΔΟΟΓΘϑοθη 15 ΒΑΥΡαγοσ αι ἀποίου 815. 

Τδοῖίτι8 ᾿ανϑηΐδ σομβροχὶῦ ἴῃ ΤΌ] η15 ἱπη πη βεΐ Βοπηξ-- 
ΠΟΥΠῚ ΤΟΙΡΌΡΙΙΟας γταρια8 11115 ΤΟΙ ΠῚ πη γι {ἃ |0}165, 

4088 ροβίθα ᾿ἰβίου 5 515 ἀδβοῦίρϑιι. Ὑ]ΡΠ15. οἱ δεῖαβ δοία 
δϑὺ τηδχίπιδπι Ῥᾶγίθη ᾿ηἰ6 αἰ 516 ηϊ πὶ 4 άϊπ6ε.- 

οἷπη ΘΠ ΠΟΓΡΙΏΥ 1ΠΊΡΘΣῚ Πομηἴδηὶ (ἄσνιο. 3.., πο, πὸπ 

ταα]αμ ργονεοίῃβ8 δοΐαίθ, αἰ θργανηῦ 416 πὶ Ἵ ΓΑΙ ΔΗ], 
τιὶ τ ρου δου θαι. οριϊμηππι., Ἰχὶ ἴδηι θη νϑυρθηἑα ἰϑη 86 
16 τηϑχίηι8. απ! ἄθαὶ Ἰῃ ρθη 8. ϑαϑιϊπθ δ ἔαία 56 Θβοθη 185 

ἱπιρ θυ} (ον. 55.),. οὐ αυοα πο ΔΠΊΡ]}18 οἷν 685, 868 
ΒὈθδοῖοβ ἰδ αὶ 80 5 1ΡΘ ΠΟΙΆ ἰΟ5 σοι ρ] οϊο οί υ. 

ττογααθ ἰρι αν Εἰβζουῖου5 ἐδυηρου θὰ 5 ΥἸΧῚῦ ΓΟΡΓΆ ἰδ ΠῚ 

οντἀθαῖθν Ἰαθαηέϊαι πη. Οτσᾶθοὶ ἰδίπθ ΡΓΟΒρθοίτι5. τ α]ῖῸὸ 

1 1] ϑστον ΠΡουοσααθ. Ῥυδδίθσοα ῃϊὸ 40 ΑὙβίορῃαπο, 

᾿ ΧΟπορΠοηΐ οἱ Ρ]αΐοπ 1ΠΠαπαϊμδίυ, Βοπιδμ5 ΠΟΠ. ΗΪδὶ ἃ 

ϑεῆθοδ, ϑαθίομϊο εἰ Ῥ] ΠΟ. 
ΜοπιογΡ  Ὀ1}18 ΡΟΥΡῸ δϑὲ β] Π]10. ΥΩ ΒΟΥ τι π αι! ρν]- 

γαϊ, Ῥυδράϊιὶ ψαϊθυβοαπααθ δα τὸθ ρουθμάὰβ δοοδαθηαὶ 



ΤΗΠΟΥΌΤΒΙΒ ἹΜΠΤΑ ΤΌΒΕΘΒ, 580 

118 Ῥαγαίων νρευι δι, ἃ Ῥγαθνδίθηΐθ ἔοχίπιπα ἰηΐψα᾽ οο- 
δοί! διαπὲ δεσποπὶ ααϊθῖθ πὶ ἄσετο, αὶ ρα] ο6 ργϑεθββδ 
ἜΠαυοΥ ἀἰἀ68. δοριθ ἔθγθθαὶ οουίαυῦίαπη, Γδολίι5. ΠΡ γίοϑ οἱ 
βρδάοπμϑ. ΠΙδῸ 6 νἱϊα ρα] οα ἴῃ ργὶναίατη στρ ]βιι8., νἱρί μι. 

ΔΏΠΟΒ ῬΓΌΟΘΙΙ ἃ Ῥαίγα ἐὰν θυ! δηία ἴῃ Ἔχ Πο ἰθρῖε; Ηἷο πίον 

ΒρΙ θα ά8 αφυΐάθηι 56ἀ νϑηᾶ παρ᾽ δι αίτπια ται γοοαθα]α (ΑΠΗ. 

1, 3.) Θοπβθη. Αἴ ῬΥΙΟΥῚ [πη ῬΡΟβ8θββί ῃ θ118 δἷα5 ἴῃ Τ ΠΥ - 
οἶδ6 ΟΥἃ 5118... ἔϑηαηδηι ἤοαϊῈ ΟΟ]ΟΙβ 1 Το πιο ἶ8. ἰοῦτᾶ 

Ῥαντθ5, ντξα οἰϊαιϑὶ πο ᾿ποιιη6α, ἰδ 6. ἢ ΘΠ Οὐ ποχὶᾶ, 

οοιπραναία οὐαὶ: δἰἴ8 ῬΘῚ ΟΠΠΠ6 ἔθ ΠΙΡῈ5 νπουΐα δαπϑὶξ 

δοοίθίαι!β βίαι 8 ῬΥΒΘΡΟβίθυῚ, 1} 410 646 561||{8} 18 βορίθη- 

ἐγ] 0 18 1Π6 018. ΠΠ]ΘΔΙΟΤῚ 015 Ποϑίυ]5, ΠΟΙ 5116 άνογα δὲ 46-- 

δι ἀθυο σαοάδι ἸοααϊΓ. : , 

τάγα ποὴ 466886 ροΐεγαξς ὉἰγΙ 8] 116. δΐηιο ἸηΠ]ρηδ-- 

ἐϊο 114. 418Π|Ὶ ΟἿΠῚ ΟΟΠΒοΙΘηὐα πη χὶ πα 6 σὶρ 85 Ἰηνπ 

οἴθτῃ ἱπιρθαϊπηθηΐαμη ῬγοάθυηἋ] 1π ΡΒ] οι πΔ σίσηῖϊς, ϑεά 

ποι περείδίπηα, ἀθο]παίσμν πιοο οπλπθ ΔΠΪΤΐΪ ΘΟΡΏΠῚ 
ΟχοΡα, αἀἰγθοίασα δϑὶ πὶ σοπιρομθηκία βουϊρία, 5θμ:ρ  ἴθυτα 
ΠΡ ΘΠ} ΘΟΡΙΙ ΠῚ ἸΠΟΠ απ]. ΟΠ δ]ουοβθ ροϊι θ8θηξ 

ἸΠΊΡΟΙῚ ἰπϑρηΐα ἰθηθῦθ, βίου αθ δι1Ππτὲ ἀπισεθαηῖ: δὲ 
φαδη αν 8 στ ορῖα ΘΟΓᾺΠῚ ἔδοία 11 ΒΙΠΠΠΟ Οἱ ν 188. Γ βερὶο 
εχϑρθοίδπἠα ἔπογπι, ἔδιηθῃ ᾿δαίαπάθμπι οϑὲ ροβίθυι δεῖ, 

αὐοά ἔδοι!α8 ἀρθηα! ἀθηθραία 1185 οσαῖ, πὰ δὐεμηΐα ἢ1- 
βδίοσιοι [δοῖ βαηΐ, 

Ορυ8 ἃρργθϑϑὶ δ: ηΐ δὴ 0 Ἰοηραπι ροβὲ Ῥυδθραγδίϊο- 
ὮΘΠ., 118 (ΘΠΊ1|Π1 Δ ΠΠ15., 4Ὸἱ 4185 5 ϑοθρἑ Οἱ ΓΟΓΆΠΙ Π18-- 
ΒΥΑΥΤ ΠῚ ἹΠΊΡΕΓΘ8 8Εϑ ππϑηΐι1 : ΟΟΥΙΪ τ ον 8 ἱποχ παιδί, 

ἴα ἃ Τα νϑητα 8 ΘΟ Ὁ ν 8. , 

Οὐδηηνὶ8 ἀΐνουβα τηδΐεγὶα ΒΟΥ ΡΙΟΥΤ ΘΟΥΤ, ἴῃ 60 

ἴδπηθη οοπιν Θὲ 4 οι ἰατηποο, πο τιΐθγητθ ἰθπηρογα δὲ 

ΤῈ8 ΘΧροῃϊῖ, απ ἀεσθηδυ βίη θ., (1550 ] αἰ 6Π1 δὲ τ ἱ-- 
81 (πᾶσαν ἰδέαν καχοτροπίας Το, ΠΠ, 83.) ἀπππηπαθαπξ 

γε] δά ἀποεθδηῖ. 

ΑἸΠ δ μτῖα δὲ ρα μϑσυθϑϑίο, πο ΠΡουίαςῖ5. ΠΠ1Ὸ σευ τα- 
118; οἰ γεπαιίο, πἰο ΡΟΡαΪ;, {Π|Ὸ πη ρουῖ : ἀηΐ 48 ΠΪο ΡΙαπα 
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ἀοβοίθηθ, {ΠΠ1Ὸ οπιηΐα ἄδθνονδη8. ϑοᾷ Ονδθοογαπι θεϊ πε 

οἰνῖϊθ. πιχία πη σθηΐθηι ΡΘΥΠΙοΙ θη, πιοηδίγοβίβ ΡΓΪΠΟΤ 

ἀπυρϑνδίογαμι ἴδοιϊ8 οαχεθαι: οἱ ἀαδιηαύδπι ἅγοίο ἰθυταθ 

ἀπιθὶΐα οομἰθηΐαπι, τπὰϊῖο δὲ δἰϑοῦα8, απᾶτη Ἠἰδίογί δ 

ΠΡ ΧΙ ΟΥ15 θυ  ΥΙΠῚ 9 Πα 16 αγϑθοιβ ἰΔΘΟΓΘΠῚ 8 πα πῇ 

ἴηροηίοπι οἱ ργαν]ββί πα ατ εδάθιῃ ταιϊοηθ ρυϑεάϊοαϊ (1. 91. 

25.), 408 Βοιηδπὰβ 8 πὶ αἱ δγοϊατῃ δὲ ἱπρίουαπι (Α Πη- 

1Υ, 52.) ἱποιβαῖ, ΠΙᾺ οἰδνῖπ5 ἔδοίαπι 6ϑὲ ρὸν ΤΟΥ ἀ] 461, 

τΐ Ῥον Ηοιπδναπι 6] αλ ΡΟΪΔ ΩΣ, ΔΙΓΘΓ ΠΏ ΤΟ Πα 1111 

Ῥϑι Τδοϊζαχη». τιὶ μαμὰ γτᾶγο γὲ5 πουγοπάδθ ει ϊποίοβα εχ τ 

ῬΟΒΙΟΠΘ. 

Ῥεγίεοϊα σοὶ οδαΒΡὨ] 416 οορηϊο αἰναθι Γαὶξ 

ἀΠΠΠ01}18 σουπιρανδίαᾳ, αΠΠΟ]ογ ἰᾶιπθα Ἀοισϑηο 6181 

Οταθοο. Ἐπίαπι Παῖς ἀερναναϊίομθα δυνορδηιαθ ν6] 

ραγίϊα τι ϑ[06}} δηλ ] θη άδ6 ουδηΐς 964 δα χπιϑηὰπι βἰαιὰ] 

11 ενίονα εἴ προυΐοτα δογαγη, 4 τϑρθα8 πίον μι θυδηΐ 1))5], 

ἰααιοῖα : Ῥγδείεγθα οὐ], 4186 501 151}, ΠΪ51 [6 5118, 

ἀϑα08}18 δηθὰ [αϊΓ, Πουμδπα8 ταϊπόνθπι ἰααΐι πὶ ῬΑγίθιπ. 

Οὐυΐπ οἰΐαπι Ρ] αγῖπια ρμαίθραμὶ ὕσαεοο, Δα Πὶ Ῥιοργίατα 

δάμαο πιᾶπευδῖ 886 οῦΪο εἰὰ8, 406 τα8 Ρ.Ὀ]οα8 ΡΌ]ΪΟ6 

τιδοϊδθαπίαγ; Ἀοιηδμο ἔδιηρογα 60 410 46 σϑριβ σγαν 58]- 

χηΐ8 ὁσοι τα δὲ Ρδι ερίϑι0185 οοῃϑαϊἑαθαΐαγ, 1ῃ ἀροϑῃϑ Οα-- 

ῬΙοαϊογαπι δίααθ 1π [ϑιϊἀϊοϑαια δι ᾽σαι ςαἴθπι βου] ρ[ΟΥ ἢ Πὰ 

ΡΟΒΠσογαμα, ἴᾶπε ἔππι ἱπη αι ΘΓ ἢ απ, ΡΘηθίν πὰ πὶ 

εγαϊ. Οπδργορίον 11 ρ] 8 ΘΘΥ 4παπι παΐο οομί στ 5. ΠῚ 

ΒΘΙΏΡΟΣ δχρομθηάσμι ἰδηΐαπι, [16 586 06 ἀονεϊαπάαηι 

Ῥυΐαθ: {Π|᾿Η4πι6 σιιπιουδϑ ἴδπὶ [0111 πο, ὡἱ Παϊο τ βουψδί!, 

χοἰ 81 βαπί, 

Αδαιθ διΐθπι βενουὶ δαηΐ διπθο δὲ ἴῃ θαι! 0 }}6 

δὲ ἴῃ φχγοθαϊίίομθ. Ὑ γί ἰαϊ]8. ἀπιδηΐθθ, γε η ΘΠ 1881116 

οοαυραθηὶ τοϊγρδοιϊα, 4π]Ρ8 Ἰδοίουθϑ 8}1| Δ! 6 χογαηὶ (ἜΠπο. 

Ι, 3231. Ταο. πη. Ὁ, 11.) οἱ [1885 ορίῃϊοηθθ, απ86 46 

ταοχη θη 5 ἱμοἰ σαϊθιι5 ἀἰν α]σαίδθ οραπὶ (ΤΉ πιο. 1, 21. Ὗ, 94. 

Ταῦ. Πἰδι. Πι, 55... Ιμαοοοβ8ὶ [2108 απ πα θΘΠΘΥΟ], ἀ6- 
ΠΟ ΝΝ 
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πιοηβίγα πὶ ΟΥ̓ ηϊα. πο αἰ Ὀοπὶ Θαρὶπηΐ, 564 αὐ Θουον 

αἸβοθυ θη θ5. ΟΡ ν Ευβαμίαγ, 

Ηδυα οὐβοαγαπι ἀραιὰ αἰραίπαι6 ΘΟ Β.ΠΠ τ εἰ ρον- 
8118 510 (οσο αὶ. ΠῸΠπ Γ65 ἰδία πη, δἰΐα Γαίο Π6 5 ΓΟΓ τ οἷ 

οαι585 : 60 δ οι ἔα αν α 58 ΘΟ 8 ἱπϑίρ θη, Οοποιϊάογαπὲ 

δὨΪτ [8 ΟΥ 5, α185 ΒΟΡῚα ηἴ, ἰα Πα 81 ἜΧΟΙ θα ΟΠ ἢ 11 

ΘΑΥα ΠῚ. 4186 ἴῃ [αἰ Γι, 8110 δα άάθμ σοῃα!Ἰοη6. δνεη- 

ἔπγαθ δῖ πὶ (βοῖαπι τοῖς εἴδεσι διηλλαγμέναι ΤΠυο. ΠΙ, 85... 

Ῥνίονατα ΘΧρ]οαιϊομθ Ραϊαηὶ Πᾶ5 86 ᾿πάποθγο: εἰθιηοη- 

δἰ σαϊΐοπα τπϑσηΐ ΤΕΓαΤ οοπίοχίαϑ. ΠΏ1Π85 οἷν δ 5. δίπλα 
ΟΠγηΐ αι ἕατα ρΡΆΘαΊσΘγ 6, εἰ δα ΟὈΒΘΡγ ΔΙΊΟΠ6 4118. 1518 7 
ῬΓΟΡΥΪΔΘ ἜΧΟΥ ΘΠ 86 6886. ἴῃ 6δὸ ροπεμηξ ργείϊπμι ἰὩΡῸ- 

τἰβ 881: οδἰθοίατε ποϊαϊ: ὉΠῚ οπιπθ δουαμ βιαἀΐπη 86- 

ἀἸοΐαπη οὶ. (ἙΤπο. 1, 22, Το. πη. ΕΥ̓͂, 55.) Οὐο ενοπίω, 

ΟΝ ΠΟ ϑἰΓα Π1Π| ΠΟ] 16 ῬΘΥΒΡΙΟΙ ΘΠ, ἜΧΡΟΓΙΘπ} 
ταπΐπιπι δὲ βοπ θά ατη, Οβίθ 1 νΘγῸ 88Π6 ροϊδϑί, 4ααρνο- 
Ῥίου. ἃ ΡΟ 5 νἱν 8, ΒΘΟΌ 1111} 86.811} ΘΟΓΏ ΠῚ, 4αὶ ἴπ [Δ- 

τα] Πα γ αἰθ μη 115 886 Ἰηϑ πα νοῦ ηΐ,, 5αθ] π6 ἀοϑιϊπδέι 

Ἰοηδθ ργαθοίδγια8, αι σαίθυῖβ Οὐ 5, 40] 16 1Π| 5118-- 

σθρουιπὲ, 8  ϑϑουῖῖ. (διι88 νἹἀδίῃν πα χί π!6 5118. 6586 ἴῃ 

Ῥτδεβίαηἰϊα ἱπρθηϊ! ΘΟΥΏ1, 5[ηγ.} ἴη ἐδιη ρου  ἰ 18... ῬῸΥ 

4αδηι {ΠΠ|4 ἀρὶῖ; ἀεῖπαά δ ἴῃ ρΙΌΒΡΕΙΡΟ βἰμάϊο, 40 ἱπηδσίη69 

8188 δ ἀΡ τ οἷὰ ΘΧοο θυ ηΐ: δῖνθ. αὐ ραποϊον 15 8050]-- 

ψϑιμτι8.., ἴῃ νϑυαίθ δου δὲ νεπαβίδία. 

Ρίαπο οοπιροῦθβ τηδίθυϊα 8 811865 ΠΠΊΠΘΙ ΔΡΥΘΡΊΪ 4} 

δα, βθυνϑηΐ [ἢ πη 6 10 πιοίτ 1, 4105 ἀσβου θα, αυΐᾳαθ 

Βαια Δ] 16 πὶ δαιτὶ ἃ} 10518. 1πἰθσυαμ 80 ΠΡΘΓΙ ΠῚ Δ ΠἾ ΠῚΠΠ1. 

ΤΠποΥ 11 φυ!θη οὈ]θοίαηι οϑῖ., απδϑὶ τηϑ]α ροριανὶθ 

ἸπΡΘΡΪ. ἃ πὸ 1086 ἰαθβϑιι8 διαί, οοηβαϊίο μείονα 4Π81}} 

εγδηΐ ἀδριηχϑ8οὶ. ΑἹ γθ5 βϑϑίδα 88 |6π|, 488 ἰγαά τ, ΠΟ 

1. ἀαθία νοσϑδηδα., [ἢ Πγϑῖϊ8 80 60 διιοΐαβ. ποη δχ ϑίϊ- 

τηδη απ|., ΘΟ 51. 4Ἐ 68 ΤΏ 0600 ἔτ Παδ τη ἰῃσοη 6 Θραπ τὰ γ- 

Ῥαϊϊοηθηι δἰϊαιμι ραν 1111} ΘΟΠ ΓΙΑ ΘΟΙΠ ΠΟΙ δὲ 5 ἔπ 1 
4πᾶπῖ Ρ᾽δοῖθ εἰϊαν 6 ΟἸθοηθ Ἰοαυϊαν, νἱριαΐθβ, 4086 

Παΐϊο ααοαιθ ΡΟρΡαΪὶ ἀμοὶ 6586 ροϊεγαηΐ, ποῖ ἀεἰνδοίαϊ, 
Τἠμογαῖ, 7. ΒΡ 



οὔθ ΤΗΠΟΥΘΙΟΙΒ ΜΕΤΑ ΟΒΕΝ, 

ξουταηδηι δἱ ἱπηηχθυ αι πο ᾿πν!ἀθῖ, οὐ ἀασσα ἐθηγου ἃ 5 

Ἰαηάδια δαὶ ἴῃ οχι ἐπ ἰναχιῖ, σοηἰθηξαϑ δϑὲ Δα! δ 5 νεσ- 

015: Τουΐαηα θόπα τἰεπΐθηι οὐ θα [ἀἸβθο δα πὰ 8 ρ τα Δ ΙαυἹά 

“ (εὐτυχήσας ἐπίστευσέ τι φρονεῖν Ἵπαο. Υ,, 7.). 
Δουῖαβ δίδῃι Τ δοϊϊα5 ἃ. τ 1118 Ἰποιϑαῖαν, ἰδ πη πδΠΙ. 

ἩΡεγία 8. οαγιταῖθ πον ᾿Εν ατ ὨΪ Πη18. ΔἰσῸχ ἰηΔυχθ- 

αἱ. Ἵ Ὅτϊα χηομδίγοϑα,, Πλ]γ6 Βον ἤοα ἴῃ πη] 116 εἰ 8. Πδι- 

ται οηῖθυ8., 4186 ΡΓΆΘΟΙΡ.Θ ΠΏΟΟΘΗΪ ἱπη ρον ἶαθ εἴ 120 8- 

ΓἸΟϑ8 6. ̓π80 1186 ἴῃ που 10116 δοοϊριαμΐαιν, ἰαπὶ 886 06 
Εἰ ξιιθι8 56 8118 ΘΟ υ Ὀἰβϑί πα ἱπα]ρσηδί! 15, ἴδοι! βιὰ 6 

Ῥοϊπουαπΐ πᾶ Πη0 Βα 5ρ᾽οΙΟμ θη. Αοοθαϊὲ 4ποα ᾿Ρ86. αἱ ρνὰ- 

ν]θ ἀἸο0118 ἔαοίίϑηπιθ. ἃ ροβίθυϊαῖθ εὐ ᾿ηΐδπηϊα πιθίμ8. δἰ, 
ΡΥΔΘΟΙριι απ Π]1Π1ι5 ϑατιτα ἀθοϊαναὶ (Α πη. Π1, 63,)}, ηυοὰ 

16} 188] π16. 1 ρ] αν, φυΐρρα ΤΊθοσῖο Ρ6 Γ᾽ Θὰ πὶ ̓ πλ πιο 8} 
ἕλοϊο, 4110 β8η6 πο, ᾿ἀπδπι 1116 διπηιίανθναῖ ἀα]θηὶ 86 

ΒΡΈγαγο (Απη. Κ᾽, 58.). Αἰϊδιηθη ΟΡ πΊΘῺ ΑἸ] πα 8 1ιιΠῈ 

εδἱ. Βϑραμ ΡΥΪΠΊΔΙ ΡΠ ἰδϑίρ8 ΓΓδοϊζα5. αἰ πν οἱ 

ΔΘα ΔΙ Πθ 115 5101 δὲ ρᾷ]ο δθυϊουῖθιι5 βου ρου θ 8. ΟΠ] 108, 

ὨΘΠΊΟ δ8ἴ, 4] οομίγαθοαὶ εἰ. Αα βουϊρία νϑιῸ εἶνι8. ἃἰ1π 

αυϊά οομίυ] 886. ρῥυϊποϊραΐι8. οὐΐαπι, πο ΟΡ ΘΠ] }}}18 46 

βου ρίουθ 60, ααὶπδ ΟἸδυαἴτι 4α θα ἱπιρθυαίογεπι ΟΠ ΩΪ 

Ιεθ ρυῖναι (ἅππη. ἍΙ, 46. Βοπδιτπι ἃυί πὶ ΟΠ 68 .}9 

«αἱ ἐδ Ὁ] παἶ5. Τὶ ΡΌΠοδ6. (πη ρου θὰ5. δού δι οατῃ οὐϊο 

δἴαφιαθ ἀε ῬυΪΠ118 ρυϊποραίαβ ἰοαφαϊ αν (πη.1, 4. 1Π, 27. 

28.),. 401 586 οι 1 1Πὶ δια] τ] 1 Π16 οαραχ ἀϑϑίμιας Πονία-- 

18. 41 ἀδηϊαθ. δ] 1 8 66 111581 111 Δ 111 155}Π}} 16 6 

ΤΩ} 115 1 ἸοοΙ5 πο τηοάο ἐδβίαι αν, 566 1ῃ ΠΟΠ111}}15 εἰ] πὶ 

Προγε ῥγοδιίδιαν, (Αηπ. ΤΥ, 20. Αρσῖο. 42. πη, ΠῚ, 55.) 

Ἠομποϑὶα πιϑέουοοσαμ δι θονι Πάμοῖα,, ααδηὶ ΠΡ6- 

γα] 15 ἰηΘΘὨΪ ΘΟΡΠΠῚ ἸΘοίοσῚ 1π61}, δ] Ἰβοῖῦ ΠΡ Ἰβϑι 8 ἀ6 

Ριοΐαηα δογιι δαρι θη θα Ρϑυϑινδβϑίομθ, ΟἸϊο, τὖ ἃρρα- 

τοῖ, πὰ δϑὲ ἀξαγαηι, 486 δδοιη μη} Ροείδ5. θ᾽ ΄π6 δά-- 

ϑιιην αἴθ ομμηΐα πονογπηΐ (1, 1, 485... [Ι͂π δοϊοχαμα 

86}168 ΠΟῺ ΠΙΘΗ Ὀ 1 αἰ απ, ΠπῸΝ ᾿αποίαγα (ἰοϑιἀθυαῖατγ. 

Οἰηη65 οοχ 5 μιιδηὶ γεοθϑϑι8 ραιοίδοι! σαπὶ, ΟἸΠΏ68 }1- 
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δι41Πη65 ἀδιθοίαθ, ΟΠ Π68 ἰδιη ἢ 8 ἀπϑῖη, [ΠΡΟ] σαπρία 1-- 
ΠΘπῳ γε ποίαθ εἰδῶν: Π, 82. Ηἴοι. ΠΠ, 58.). Οοπένα αἴοι-- 
416 ΟΑΠΡ ΠῚ ΟθΒΟυ ΓΙ ἢ Πα ΡᾺΘ. Δ ΠΪΠΠΟ 5010 ἱπι 6] σθη δα 
ΒΒ. Πα 811) “ΠΡ ΘΠ}, ΟὈΙΓΕΡ νἱχ ρευϑίνπσὶξς οατιδα ϑαρΓα- 
τηδ 88 ποΐίϑ οα]]ρ] πη 6 ̓Ἰῃ νοϊαΐα ππαπεὶ (ΓΠαο. Π|, δέ, ὙΠ, 86. 
Το. πη. ΧΥῚ, 15. 55. Ηἰδι. 1, 3). Νοίδθητον Θϑίθ  ΗῚ 
ἴῃ Βουηδηο ΡΠ] Οβορ]ἶα απ ἴῃ Ογάθοο, αἰ μανία Ρεγ- 
Θδιθ βοπᾶ ΠΙΔΡ 15. Εἰϊδῃι Ρἰ δι απιαιι8 ΕἸ σεμε ἡπαπὶ ἀο- 
ΠΙδϑ 168. 

Μαχίπιθ ἀθπίααο δια θοστι τ αἰ σπδιΐο που τη μοπϑεΐαίδ 
Πυπιαίῃν. ΝΟ τη τ8. 4 πδ1 σαί νϑίθγθϑ δαϑίγίοἱἱ 58-- 
ῬΘυ ΕΠ ΠΟ ΠΡ 5 ΡΟΡᾺΪ 80 88 ΘΟ} 1} 581, οοσπονερπηΐ δἰ ἰμϑίθ 
δθϑιϊμηϑηΐ Πουλη 6 πη]. Οπδ6 ἀθρεθαμὲ δά6556 οογππηΐ οἱ 
σοαγρυσπέ, ἴδ] ΠῚ Ὸ 118 ΘΟΡῸΠ) ἰδίῃ 6586 ΘΧΡΟΠΘΙ 6 ἰδ η-- 
ἀπη1. 486 δἰϊαογαηΐ. [Ιπἰθυυ 1 σοποδαιηΐ αυ]άθμι πδοε5-- 

8ἰἴατι ς δ ΙΒ ΘΟΡ μι ἰπ 6 }ΠΠἸσεπεϊα ΠΟ ΒΟ μ Ϊ δ, 5οὰ 
Ἰεναΐ 86 ᾿Ἰηβιιρεν, Νοπ ἰπν θα 8 8Ρτα 605 ϑϑηθη δ Ἠ1-- 
ἰδηΐθπι., ΠΘαῖι 6. ΡΘΙΒ ΒΒ ΟΠ ΘΙ. ἔγΙ σ᾽ 8 ηι:. δία α6. στὰν 8 
᾿παβεοίαια. ἈΦΡα8 ΠΟ Θβε!8811π18. δια Παππὶ ᾿πηρεπαμί: αἱ 
Οτδθοῦβ πὶ ΡουῖοΪα δὲ Βγεθάα, τὰ Βοιχδημβ ἴθ ΓΉΓΑΒΘΆ 

δίψια Ηδθίν!ἴο τπογαίυσ, Οδίθυαπ, αἱ ἴθ ρα5 ἔσει, 116 
οἰν δ 15 [65 68, ΠΪο σα ΟΠ Θ ΠῚ ΠΊΔΡ 8 γϑβρίοῖι, Ηδθ νἱ να 65, 
απδπην18 ΤΠ ρη8 6 δἰ Τρ θ, απαθ4 6. σοποΙ αίαθ ἰφη 1} 
νϑυ δίθπι ρον [δοΐϑηι ουθαηΐ δὲ βρομάθηϊξ, ρ] μα πὶ ἰδηηθμ 
νίηι δα Ἰριβοσ παν δοοθάθηξ ἀθηη χη νϑηϊϑίαϊθ, 4π86 ΠΟῊ 
Ἰοποοϊπαΐαν πραὰ6 αβοϊ πα, 5864 οοπιηονεῖ εἴ ροποίναϊ, 
Ὀτγίαας ΠἸϑίουϊοο πῸ}} 8} Ποἰ αὶ [δ ν 8 Πα δΠὶ συγ Ί ΠῚ 
ΒΌΘΥΙ δὲ θρ᾽ ηϊοπ τη δαἀτιηθγαϊΐο, δα ἀνε Ποίοβαπι οοπ1-- 
ῬΟΒΠ ΠΟ ΠΕ ΠῚ ΠΟ πλΐητ18 Ὁ ἀ ΠῚ Ραμ ογηὲ 4] ρθη δε, ἡ αδπὶ ππ- 
40 8Πὶ δυοῖον δ᾽ πη δου ἱ ἀἰθου αι ν 6] Πεγου πὶ ἴῃ [6 ΠῚ ρ]|0 411-- 
απ Θομδ πο η], ἴὔπαἀε Οταθοὶ ορτιβ ἃ» 'μ8ο Πἰοηγοῖο, 
μιὰ δθᾷμο εἰν ᾿πτοθ, αὐ οἰ π (ποίησις) ἀεοϊαγαίαν 
(θίουγ5. Ερ. 84 Ῥοιηρ. ρ. 777.)» δὲ ροεῖδε ἀμὸ ργαθοίανὶ 
ἴθι ρου 5 γδοθη ον 8 (ον 6 π|8. ἴῃ ρυδϑίαιηϊπθ ΟΥ πο 5 δὲ 
Ἀδοίπι8. ἰῃ Ρυαθίδηιϊηθ. Βυ Δ πηῖο1) ἴῃ {νδοίαιίοιθ ἀγρσιι- 

, 5Ό. 



᾿ 

δϑὃ ΤΠἼΌΟΥΌΤΌΙΘ. ἹΜΙΤΑ ΤΟΒΕΒ, 

πιθηϊ ἃ Ἀοπιαπο ἀεδατηρίϊ, ᾿πορππὶ ἀπ χρη, δοσαγαῖε 

ΦΧθιρίαμι δἰι8 8664] ΡΟ556. 

Μάρηα φαάθηη Ρδ18 αὐ 8, αΙΒροϑίεἶο., δι Βοθ 8, ΠΡΥῖς 

δϑὶ εἰ πυρίοχ. ΑὐΟαγ ΠΟΙ ἴῃ ΘΟΙΠΡΟΠΘΙΠ( 8 ΤΘΠ118. ΤΠΘ Χ ΠΩ 

ταΐοιτ, ἈΡΊα6 ἔθη ρον ΠῚ ΘΟΉ 86 οι ΟΠ] 856 ΘΟσΘΟΠΙ ΠΟ (81, 

φοηοϊαηί5 Ονδθοὰς 4 παῖ Ἠοϊηδημ8, 611, εὖ γϑαυϊοϑοδξ 

δηϊπιαβ ἃ ἀοπιθβίϊοἷβ Π18}15 (μη. Ὑ], 58.}, ἀἸανπ8 ΘᾺ θ᾽ η6 

1ῃ δχίθυ 8 πολ ἴατ, 
Τὰ τϑύαμ ἀο]δοία νΘΓῸ 1δ1π| δρθοίδει 8] πη118 4] ἀΔ ΠΣ 

αΥὐτϊβοίοβα8. 81 δα Ὧο5 νϑηΐββεὶ ΠΡ 6 Οὐδ ρΡΡὶ., 401 00}16-- 

σοναῖ, ααϊσαυϊά ΤΒῸΟγΪΑ] ρνϑοιθυ μλΐδϑα τι σαὶ (Π]οπ. 46 

Τμαο. Πἶδι, Ρ. 8ά7.2), δἴψαθ αθῖι5 Δ] πι15 ἢ} 181] ΟΥἸΟΟΥ πὶ 511-- 

Ῥγὰ πο απι Θορ οβονμπι 6Χχ ΤΆ] δοίαϊθ, 4008 Τρ ν ΕΠ 815 

ἀν ιάοι (861. ὙΠ, οϑ --- ᾽02.)}.. οι 5[Π6 181 ΘΟΠΒΡΙΟΘΓΘΙΠΊ 8, 

486 οὐ φαδηΐα δ ο., ἂἱ Ἰονῖα ν6] ἃ. ΘΟ 8110. 8110 ΔΌΠΟΥ- 

τϑηῖϊτῖα, ργαθιθυϊθυϊηῖ, ϑονθσίον οἰΐα πὶ Ἀοτηδηο Πὰς 1 ΓΘ 

εδἱ αγαθου8. Οὐἱοσυϊα ἃ Β6110. φιοά βοῦῖθιῖ. ρἷδαθ 4116-- 

πα, ΠΌΠ δ πν οὶ Ἰπθϑιῃ γαιϊομὶ οἶ8. σουθ θα] Ἰη ον, ἃ 

ΠΡτο 510 δχοϊααῖ. ΝΠ] ῬμΙάϊαθ σοπηη θη οΥ 8 110... πα} 8 

Δεαπαιππι οἱ ροδίϑυθτῃ ἴα 16 Β0Ρ 8181.) οἰ 4} 1551 ΠΟΥ ΠΏ, 

ῬοΥΙο 65 Βρθοῖθμ Παἰνοὶ νἱ τὶ γΘΓΊΠ σΘΥ ΘΠ ΔΙ ΠῚ ρΘ. 1 1551}]» 

ποι [δπίον!5 αυίϊατα ΠΠδυα αι, Νόοη ρϑυϊίον ρᾶγοο ᾿Ιοαΐ 

6556 Βοιθαπο. Οὐπη οοΟμ ον δι] ρυἸποΙραία 8 δἱ Ἔχ ρθη ἃ 

6886, φοδοῖΐῃ8 οὐαὶ ᾿ηϑίσηϊ8 ΘΧοῦ δ ΓΘ ΡΥ] 8111Π|. 400 

ΒΟΙΔΌΠΙΟΣ 5ἰαίι8 Ἀοπμα 8. δἰ πι56116. ΟΥΡΙ8. ἤενεὶ, 864 χποῆδ6-- 

ταῖθ 1ά ἔδθοῖξ, δἴηιιθ ρθυδαιθ, ἃ 8118 ᾿π οἰ ον αία, ἀἴρσηϑ 

ἰδιθι οοσηϊία ἀ6]ερὶς (Α πη. ὟΙ, 7.). 864] αἰνιιϑαι6 οοη- 

ϑδαϑίαο ἴῃ 60 ΓΌΣΒ.8 σοην δ ηϊ, αποή 66 γταθυ5 ἀδῦπο σγα-- 

σι θ5 1145 [66 οἰαγβοῖπαα οἰσουγα απ πὶ, 41188. ὈΡΟΨ ΤΟΣ 

ἰαιίιι πηθιουαπΐ, ὉὉϊ δαΐ ΠῚ σα ἢ... ποῖ δυΐθηι. ΠΑΡ Π 

οονΐα ᾿πα]οῖα δα δία θδηϊς δαὶ Π]ασαὰ ΠΟ ΠαΡ τ ΘΧΡ᾿]Οᾶ-- 

ἀϊο Αἰ ουἶ5 τποι θη! δῖ, δαὶ πα6, αᾳαοά μίδηθ σοησιυιπηΐ, 

ἴδιαν σομεϊπϑηΐαν φαοάαπηηοίο 118. 
Οὐοά ἴῃ ἰγϑοϊαιίοπθ πα ρϑΡ πὰ Ἰηΐ 86. ΟΠ ον ηΐ, 

δατιδα ἴῃ χηδίουίαθ αἰἰβουραη δ Πλδρ5. ΠΠ8Πὶ ἰ ᾿ρδΟν ΜΠ 
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ΟΌΠ51110 δὲ νοϊαηΐαίθ απαδαγθηήα ντἀθίαν, Αρυα ΤποΥυ- 
ἀἸἀθια ἀσαθ βαπΐ ρᾶνίθβ Δ νθυβαυῖαθ, {π|86 Ρδἰδπὶ ἔδυ "Ὸ 

σονππηῦς: πιο ναὶ ΠῚ σϑίθυὶ Οαυαθοὶ ΟΠ] Π68 856 δα πηρσαηΐ, 

ΟΥ̓ Π65 ἴδυθ ἴῃ Γθ65.. ΟΠ Π65 ἴῃ δοοϊδίαι 65. ἀἸδοογ ἃ τγ6- 

Ῥὶξ, σοηβ114.., νἰγ85... σομ θη ]0 168. αἰνγίηα πα ρανία: ἴον.- 

ἴππα πα Πρ|6χ, αχιΐ8. ἀπ ἀπαθῖπ5. Αρπα Τδοίίαμι 1ι1-- 
Ῥοναίου: δχθυοἱἐϊι5 βεηϑιπ Ηΐ ἱπηρονδίον τ ]Ρ. Ὀ] 1ο8 6, 1118 

δὶς, σευ ἰοϊθναπΐ, γορασμπαίίο τπϑπθῖ, θὰ 1 οσοαὶίο. 

οονίδυηθη ἀρουΐμμῃ 101 ἰαπίατη, ὉΡῚ Θχεγοῖϊπ5. αἸ5βθηβιῖ, 

1ΠΔ4 οΥἵα ἀἸδιαποῖϊο., Παᾶδο σ᾽] 566 }}8 86 1110... 8018 111 Ορρο-- 

δι1ἴ0.. πᾶδὸ ἔα! Π}ὰχ τηϊΐ88 5: {Ππ| ΘΙ] στὰ πιϑῈ] δία. Π8 66 

Ῥὰχ ρευ Πάϊοβα ὩῸΠ ΘΠ ἀ 6: ρ]8π6 πποάϊιτῃ ἐνδοίαπ αὶ ραῖ]6-- 

Ῥαπίαν. Οὐμηῖβ ἔδυ ρυδθραγδίῖο οἱ ἀθοϊδυϑίϊο γθυ απ), 8Η1-- 

τη 115 4881, 4πὸ τϑραπίαν, ἀρὰ ταθοστη ἔῃ ΟΥΔΕΙΟΠθ 8, 

Ῥτορτία ορϑυῖβ δἰπ5 νεραΐθ, ᾿πϑϑὶ, ᾿πΐθὺ ἩδΥΡΔ 1 ΤΒΓΟ 

ἴρ86 ραγίεβ αρὶΐ, 'ρ56. δϑὲ βρβοίαίοι", ᾿πἴοραγα πιο α1}}- 

56η8 δἰ θη! ]οη ὴλ ν 6] 806 Π8 ποίδι!ο 6 5ΠΉ 0161. Πλοπιᾶ- 

ΠῈ5 [ΠσΘ 1} Πα] Θ ἢ Ὅ61 ἰο 1 1ΠΔ Ορτιδ εἴπ 11. ἀὈ]ατι6 588 50-- 
Τὰν σορίαϊα ρου ἰ θεῖ, δἰ πιὰ! 51 1} 56 π8 πη, ὨΙΟΙ Ροϑϑιῖ, 
ΤΙτον αἴθ Π05 ἴῃ ἐπδαί γα, 56] Ὁ δὸ ον! παίαπι, 1.8-- 

οἰζπι δ ΟΠ ΘΑ ΠῚ 5ΘΥΊΘΙῚ ᾿ΠῚΘ ΟΊ ΠΠΠ ΤΠ] ΟΣ ΤΠ ΠΟΤ ΠῚ-- 

4πὸ δὲ Ὁ δὸ ἀεδ!πθαϊδυθη. ρτοάμοογο, Τδηὶ δι να πα 

ΔἸ ον 5 ἰδ ρου 8, ἡ παπὶ Πυ]ὰ5 αὐπιάδοῖα, ἀποηίαμῃ 1116 

οαίθηι ὁ ἀθηΐα 86 Βα ποῦ, {πὰ ᾿ἶο 86. θα μιροῖ. 86- 

αυϊίαν ἀδίμθ. ΘΧ τϑυατῃ νανθίαιο |ἃὰ ποὺ αποσιθ, πος 

ΤΠπον ἀἸἀ65 ρ] θυ τπηήτια οἰν δ 65. ἰδ! τ» πη Εἰ αἴ 68 ν οἱ 

οουίθ Τὰ ποίσῃ θπι ΑἸ Ι4 8 Π1 ᾿ππασὶ τη, 1 δοὶτ8 πιδδσὶθ δἰ π 

συΐϊα ρρορομῖτ. Οὐδιθ ᾿πάΐροὶ μἴο ππου αι ἀΘδοΡ Ρ ΕΟ] ; 

ρα ΜΠ} τΟῊ] ΘΟ Θβϑαυῖα δϑὶ, νοὶ 1460, απο ρμθυβομὰθ 

Θἰτι5 Ἰοα θη 65 1 ΡῸΘ]Ἰοα ρυοάθαμὶ αἰᾳαθ δἷτι8. ΘΠ ΡΟΥΘ 

αὔθ, απι86 4815 ρα θ οο ἀϊοοθαΐ, αὐτὶ οἰπ8. ᾿πάϊοῖδ ἐχὶ- 
Β.ΠΠΠΔΥῚ Ῥοίεναμῖϊ. απ Βομηδηῖ8. αὐΐάθπι πάη} } οὶ 

ΟΟΟΔΒΙΟΠ6 πὶ δϑοΐαίι", ν᾽ Ὸ8. [815 1165 Ἰοη 6 ηἴ65. ᾿π 6616, 

566] 05 86 νὶ πᾶ ρῚ5. ΓΘΠ4ΠΌΠ 1 ΒΘ πο πο ψΕ] γοἰαϊϊοποια γὸ- 

γα. 4αδ πὶ ΟΥΑἰΙο οι Δι} 6. Ὸ ̓πποθαἰθηΐθπι. 
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ΑΥΩΡΟΡῸ5 ἀεοηϊηιθ ΠἸδίου 018. ΡΥΓΟΒΡΟΡΓΓΊΠΙ6 διισοδβϑὶΐ οἷ 
6 Ρυδεοεάθα θα δἰ 6 δι σθ δ μ θι15, δου! } σϑθητ8 1-- 

(ΟἹΣ αἴθ ἄγρα θη 0 ΡΘΕ} ΘΓ ΔΡ 1551 πιτι οἱ ᾿πν 6- 

ἩΪ6 οἱ σπου: σοηῃδίδηϊθϑ οἱΐρα ἰϑϑά! ]. 5ΕΥΘΙΡῚ οἰΐνα τὶς 

ΒΟΥΘΏΙ, 5: ΡΟ ΒΟ ΟἸΓΓα ΠΙΟΘϑΕ 1] τ, ἱΠ ΡΥ] Πη18 σταν 68 οἷ-- 

ἰγα ἀϑρθυδίθη. ΕΠ ΘΠ ΟΡβοῦγα αποηπ6. ἀρὰ δο8 Πᾶ- 

θυδηὶ Ἰοθι. ΒΡ] ΘΠ ἀΟΥΘΙΠ4116 : Δἰδουῖθ οδὶ βου 85 εἰ 88- 

Ῥ᾽ δ ταν ἰθπηρουδία συανιαβ, Ηδθο τϑρηδὲ ἴμ 111 ΟΥ̓ΑῚ ΙΟΠ18 

Ῥυδντδίθ, αυ86 Ππαμαααδαιδη 6} 1}18. ᾿ον1! αἰθπι 5 ] πη 

ΠΡ ΘΟ 9 ΡΘῚ ΒΘΨΘΙΠΊ ψΘΡΡΟΓΏ ΠῚ δ δοίθμη οἱ ρὲν δυήα- 

ΟΠ. ΘΟΙ]ΟΟΔΙΙΟ 8. ΠΟΘ τη, Δϑημπθ Ιοησθ ἀΡο τϑοράε- 

Ῥᾶπξ ἃ νυ! ραν} Δ ΘΝ] 81 ΠΟΤ ; 8:0 118 Ρ Δ. Υ Πηρτια 46-- 

γ0 ΠΟΙ ον πᾶ πᾶ ογαὶ, Απὶθ θηΐπὶ ΤΟΥ ἀ] 46 πὶ 5} Ὁ] 1πη1-- 

ἰδ5 ροΘ 15 ἰαπίμπ ρτορυῖα Γαϊΐ, Ῥγοϑα βθυηῖο ἰη δοί5 [588 

51 0] 1 οἱ α 6 διὰ Π10}}} δ] θρδημ δ, ἰρ86. δ ἀϊα ἤεῦνοϑ. [ἢ 

᾿Γδο ο οοπνα Θορη 8088, 4] Πηρὰδ 4 πᾶ. ν 6] ροβίυδμι 

Που θα. δατ ἰδ Θχοθϑϑὶί, ἰδπηιδηη ΤΕΥ ΘΘΟΘἢ 8. 5611 
αοία!α ναοῦ Ασσεθρὶξ δα ΠῈ 1118 18Π| οἰ οσαη θη, (6]16ὰ-- 

ἰδ}, ἃ) 60 7118118 ΤΟ θογαἴα θοί, ΝΟ τη ρ15 ἰδ πε ΟΥ̓ΆΘΟΟ 

ἨομδΠτ18. ΟΠ 0 86  ἐϊ5 8186 ΠΊΟΙῈ ν8Οθ 5. ἔα: αἱ δρυᾷ 
ΠΌ πὶ ἁἰϊα αἱ ἃ πνασηϊοθηια 6 Οουρίδθ, δὶς ρα Πυπο, βαῖνα 
δνανηαιθ, ὑγρϑηϊίαθ ΟΔρΙΓΠ 5. ΟΥΌ]8. ἐδυ ΑΓ ΠῚ ΓΈΡΟΙ ὮΥ. 

166 5886 ψΕΡῸ εὐ ΟἿΣ ἀδδιὶ τι 406 ἰδϑῖα ἔθϑινηδθ δὲ ἰδ ν]β 

ῬΘΥΘΡΙ ΘΙ 8.) Π111118. οϑὶ ΕἸ ΠΠΟῚ}6 ΤΠ 6] ]}Θοῖαι., αιιδη 481 86-- 
οἰάθνι, αὐ 86, πηΐΐο πποάο σα παΐαγα ΘΟΥΠ ΘΟΠΕΙ- 

ΤἸίαπαθ νἱγίαε5, ἴῃ 118 γΘ4ΟΙΡ ΘΓ ΘΏ ΌΤΙ, 

δ᾽6,, Εἰ81 Γδϑ πη ΐοσ., δι ῃ}} {πῶ ]η 65 ΤΠ] σαίαθ 58Ηη}, 

4186 58 ΠΝ Θυ , ορίπον, σομῃϊθοϊασαμ, Τδοῖζα πὴ δα 1π11-- 

ἰδ πα 1 5101 ρυΟροβα 8856. ἘΠ ον ἀἸἀθ πὶ: σου 8. ΨΘΙῸ ρ6Υ- 

50 5 ΟΠΘΠ1.. 116. ἀξ πη] 16 πα] ΌΠ]Π Θὰ οἱ Πὺο 1) ΡΘΠΟΙΘ 

ΛΒ ΡΙ 5518} ΔΉ ΪΠΪ ΠΘΟΘ5 5: {16} ΘΧϑι 1 1588. 



ΙΓ. 

ΒΑΒΗΛΘΟΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤῚΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΕ. 

ι. Τιοοῖ. ἴπ ΄αΐθι5 ναΐσο αὑτοῦ, 6 σοιηραγαίίομθ ἰαἐ]η8 86 

Πππιστιαθ τεοίθ, βου διϊασ, 864 Πἰργὶ αὐτοῦ (ῬΕΙ͂ 53ρὶ:. 

Ἰομθ 1} Θχμιθεηΐ. 

Αα νΡ. 1γὅ. 544: 

(Τεπεπάσπι ΒΙΠῚῸ], Ῥαγιβίποτιπι οοάϊουπι βρ:τ5 ἃ ΘΔ1110 

ΟΠ ἀρρίοϊοβ 6586, ἱάεοψφαβ Ποσῖπι πηθηί θη πὶ ΠῈΠ ΦΆΒΠ) 

ἤθτὶ Ρο5856.) 

Γ ΩΣ ἐφ τα τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ" ἰσχὺν ἔχον, τοὺς ἔναν- 

τίους μᾶλλον φοβῆσον (485. Ατξ. Ρα4]. ΕἸ. Τδη. γιπηά. 

Ῥ. γα8ο. Β88. 

50. Τοὺς αὐτῶν (51:05) φίλους ἔκτεινον (855. Αὑρ. ῬΑ. 

ΟΣ τ Υιπ. τὴν ὦ. 

62. ᾽Εν μέσῳ ποιεῖν αὐτῶν τοὺς πολεμίους (485. Ατρ, ῬαΪ. 
ἢερ. αν, Μοβαα. γιηά, Ὗα8ο. 

69. Αὐτὸν περὶ αὐτῷ σφαλέντα. Ῥοβίοττι8 8858, Ὁ. 480. 
82. Τὰ αὐτῶν (ποϑδέγα. ) ἐχποριξζώμεϑα (485. ῬΑ], Οτ΄. 1. 

Ργϑθοθαῖ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσϑαι. 

τοῦ. ᾿Επὶ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκήτορας αὐτῶν 

καὶ τῶν ξυμμάχων (485. Αὔρ. Ρα]. Ἀερ. δ΄. γιμά. 

π᾿ Ὁ θά. τιν. 60. ΠῚ Ὃ2: 

τοά. ΓΕτυχον στρατευύμενον ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τε καὶ 

τῶν ξυμμάχων (888, Απρ. Ρα]. ΟἹ. Ἀερ. Θ΄. τὰ. Οἱ, 

100. 
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Ἷ, 112. ᾿Εστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τε καὶ τῶν ἕυμ- 

μάχων [1011 δὲ δοΥΙΡῚ: εἰ δ, αἱ νιδίαΓ, Οἴμ Π 68 
ΡΙϑείον [106. (Ε, τοο, 

190. Περὶ αὐτῶν ((16 86) οὐχ ἧσσον βουλεύεσϑαι (888. 
ΟΙ. αν. συ. τ. Ἷ 

152, Οὐδείς πω τῶν πρὸ ξαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο. 
Ατ. ΟΠν. αὐτοῦ. 

-- Ἔν αἷς καὶ αὐτὸν (56) εὗρεν ἐγγεγραμμένον πτείνειν 
(455. Απρ, Ῥὰ]. αν. 1. 

1τάϊ. ᾿ ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

δαπανῶντες ΟΔ55. Αυρ, ῬΆ], τ. πὶ. 

145, Οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τὴν αὐτοῦ φεύγειν ὍΔ88, Ατρ. Ῥα]. 
ΕἸ. αὖ. 

τάά͵ “Ὅταν κἀκεῖνον ταῖς αὐτῶν ἀποδῶσι πόλεσι (855. Αυξ. 

Ῥα]. (]. Βερ. αν. 

ΤΊ, 15. Μὴ τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ καὶ --- ἐπὶ διαβολῇ 

τῇ αὐτοῦ γένηται. Ῥοδίε᾽ 5 Ο858. Ατρ, (], Ἀερ. αν. 
1, Νεμομένους τὰ αὐτῶν ἕκάστους ἠνάγκασε μιᾷ πόλει 

χρῆσϑαν (8585. ῬΑ]. Οτ. (τ. τὰ. Οἵ. Π, δι. Αἱ νά, 
1,2. (864 ΠΠ, τ6. πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος 
ῬΓῸ ν]ρ. αὐτοῦ. Ηἴο χαραῖς δάϊ 1, 2.) 

27. Τὴν Δϊγιναν αὐτῶν πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν Ῥα]. 11, 

ϑά. ᾿Επιφέρει τῷ αὐτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται (858. ῬᾺ]. 
ΓΙ. Ἀερ. αν. 

68. Τήνδε τὴν στρατείαν ποιοῦνταν αὐτῶν τε καὶ Χαύνων 
ΠΠΡΥῚ δὲ βουῖριὶ εἰ δα} ρυδοίον 1108. ΟΕ], τοο. 

57. Ὕλη τριφϑεῖσα πρὸς αὐτήν (488. Αρ. Ἀδρ, Α΄’. Ομν. 
νείϊ. εαα, , 

πη. Τοὺς νεκροὺς τοὺς αὐτῶν {δ105) ἀνελόμενοι (8855, ΑἿρ, 
Ῥᾳ]. 6]. Ἀες. αν. ἂν. σμγ. δι. ΟΕ, νά. 

ὅι. ᾿Εφύλασσον τὰ αὐτῶν ἕκαστον Οὐδ 585. ΡΒ]. (]. αν. (ἢν. 

τῇ... ΟἹ, Τῇ; 16. 

ὃν. Τὸ μὴ --- νικηϑὲν, ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν 

(888. Ῥα]. (ἱ. Ἀερ. αν. Αὐν ΟΒγ, νεῖϊ. δαά, 
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ΗΠ, οδ, ᾿Επορεύετο πρῶτον μὲν διὰ τῆς αὐτοῦ (ϑειι)7)) ἀργῆς 
Ῥ4]. ΟΕ]. Ἀερ. αν. σὺ, Ομ γ. πι. 

ΠῚ, 25. Βοηϑεῖν οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς αὐτῶν φυλακῆς ῬΑ]. Περ. 

50, “Ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὐτῷ φυλάσσοιτο 888. Ῥαϊ. 
ΕΙ. στ. πὶ. 

81. Κατηγορίαν ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὐτῶν ἀπολογίαν (858. 

ΕΙ. ες. αν. Αν. Μοβαι. τη. Βᾶγ. 
65. ᾽Ες τὴν αὐτῶν πόλιν κομίσαντες (485. ΡᾺ]. 6]. Βοσ. 

αν. Αν. Ομν. δ ῃ, τη. Βδν. νεῖ. δάά. 

γῦ. Πείϑουσιν αὐτὸν πέντε ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλι- 

πεῖν Οε55. ῬΑ]. Ἀεσ. αν. ἀν, Οἢν. θδη. νεῖ. οὐ. 

ὅ5. Τῷ δεδιέναι τὸ αὐτῶν ἐνδεὲς τολμηρῶς πρὸς τὼ ἔργα 

ἐχώρουν Ῥαὶ. Μ. εἴ, πὶ νΙἀδίαν, οὔμηθ5 {001 πὶ 
1105. 

95. ᾿Εξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας αὐτῶν τε καὶ τῶν περιοί- 

κῶν (55. Αὔρ. Ρα]. 6]. ἢερ. σὺ. Αὑ. δν. θη. 
ΜΙ 1 χοῦ. , 

ἵν, 8. “Ὅϑεν ὁρμώμενον ὠφελήσουσι τοὺς αὐτῶν (855. Αὑρ. 
Ῥ4]. Ἀερ. ΟΥ. τἰ. νοῖὶ, δαα. 

54. "άπορον ἦν ἰδεῖν τὸ πρὸ αὐτοῦ ΟΔ58. ῬᾺ]. 6]. Βορ. 
Οτ. Δι. Οἰιγ. θη. νειϊ. δα, 

ά, Καταλιπόντες τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν ( 188. Απρ. Βα]. 6]. 

Βερ. αν. Αγ. (ἢν. τῇ. Βαν. νεΐὶ. δα. 

61. Οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῶν ὁρμῶνται ᾽49. (8585. ΑῸΡ. ΡᾺ]. 
(ΠΙ. αν. ἀν. συ. πὶ. Βαγ. νϑίϊ. εαὰ. 

602. Τὴν αὐτοῦ τινα σωτηρίαν προϊδεῖν (455. Απρ. ΡΔ]. 

(ΓΙ. αν. ἀν. Ογ, Βαν. νει! εὐ, Ἰιάθπλ γμϑυϊο ρορὲ 

τοῖς δὲ προςκαταλιτπεῖν τὼ αὐτῶν ξυνέβη. 

42. Οἷς γενναῖον τὴν αὐτῶν ἀεὶ ἐλευϑεοροῦν Ατιρ. ΡᾺ], (Ι, 
σι. ἀν. ἢν. ἴῃ. Βαν. νοϊϊ. οαα. 

χιδ. ᾿Επὶ τῆς αὐτῶν μένειν ἑκατέρους (458. Ατιρ. Ρὰ], 6], 
Δυ, Οἴγ, δ. τι. 

120. Οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν διασώσειν Οα88. Αυρ. θὰ]. 
ΕΟ). ες. αν. τ, πα. νειῖ, δα. 
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ΙΥ͂, 198. Προεῖπε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ (885, Απρ. Ρα]. ἢ. Μοβαιι. 

132. Πελοποννησίους ἐς τὴν αὐτοῦ ἀφικνεῖσϑαι (888. Δυρ. 

Ῥαᾳ]. στ. Αγ. (μγ. π}. νεῖ, βαὰ, 

154, Κέρας ἑκάτεροι τρέψαντες τὸ κατ᾽ αὐτούς (858. 

ΡΥ Αὔρ. τ" 
Ν, ὃ. ᾿Επέξοδον οὐκ ἐποιήσατο δεδιὼς τὴν αὐτοῦ παρασκευήν 

(455.. Ρα]. ΟἹ. Βερ. συ. Αγ. Ὁπν. νοεῖ, οἥά, 
(9. Ὃς πρὸς τὴν αὐτοῦ δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται 

Ῥα]. ἃ πι. 860. Αν.. ΟΠ». θη. Β. Ε. Κα) 

10, “Οετις ἐλάχιστα τύχῃ αὐτὸν παραδίδωσι (1855. Ατρ. ῬΑ]. 

Βερ. αν. Μοϑαα. : 

τ, Ζελφοὺς αὐτοδίκους εἶναι καὶ αὐτῶν καὶ τῆς γῆς τῆς 

ξαυτῶν Οα85. Ατιρ. Ῥαϊ. Ἀδρσ. Ου. ΟΠν. νεῖ! εἀα. 

41. "Ἔχει δὲ (ἡ γῆ) ἐν αὐτῇ Θυρέαν (855. Αὔξ. Ῥα]. Ἀδρ. 

αν. Ατ. αν. νϑίι. δά, 

59. ᾿Ενόμιξον τοὺς “ακεδαιμονίους ἀπειληφέναι ἐν τῇ αὖ- 

τῶν (4585. Δτιρ. Ῥαᾳ]. ΟἹ. αν. Αν. Οἴιυ. Μοβαᾷᾷ. τη. 

σά, Τοὺς νεχροὺς ἐσκύλευον καὶ τοὺς αὐτῶν ἀνείλοντο (4.55. 

Αὐρ: Ρα]. 6]. σε. Ομν. θεπ. τὰ. Οἱ 1Π|,. 79. 

στ. Οἵ ξύμμαχοι ἔν τῷ αὐτῷ ἐσοῦνται τὰν αὐτῶν ἔχοντες 

(δ85. Αυρ. ῬΑ]. 6]. (ἢν. Βᾶγ. νοιξ, οὐά, Εἰ φᾶρ. 

γο, ἩΒΕΙΝ, σππι πέρ. σε ς 

ΥΊ, 58, ᾿Μγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλείονας ἢ πρὸς αὖ- 

τὴν ἀναιρεῖται (855. 6». ΟΠ. Βαν, νϑῖῖ, δα. Ὁ 

4ο. Ἢ πόλις ἀμυνεῖται αὐτοὺς ἀξίως αὐτῆς (4885. ΟἹ. τ΄ ;. 

ξρ, “άμαχος τῇ αὐτοῦ (ϑιια) νηὶ διαπλεύσας (458. Δπρ. Βα]. 

ΟΙ. αν. Δν, (ἢν. τὰ. νοι, δά. 

θο. ἼἜπεισεν αὐτὸν ὡς χρὴ αὐτόν τε σῶσαι καὶ τὴν πόλιν παῦ- 

σαι (455. Δὰρ. 6]. στ, Αν. ΟἸιν. τα. ν εἰ. δά. 

«8, ΕἸ τις --- τὰς Συρακύσας καπωϑῆναι μὲν, ἵνα σωφρονι- 

σϑῶμεν, βούλεται, περιγενέσϑαι δὲ, ἕνεκα τῆς αὐτοῦ 

ἀσφαλείας (55. ΡᾺ]. 6]. Ἀερ. αν. ΟΠ». τι. Βα. 

νεῖι. εαά. 

-- Τοῖς αὐτοῦ (ϑιε15) κακοῖς ὀλοφυρϑείς (888. Απρ, ῬΆΪ. 

ΕΙ. Ον. Αν. (ἢν. μι. νοἰξ. εἀά. Ὀίοῃ. Πδὶ]. 

εἰ 

Ἣν τ ΞἸΉ Σ----- 
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ΕΥ̓; γὃ. “όγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμετέρων δύναμιν σώζοι ἄν τις, ἔργῳ 
δὲ τὴν αὐτοῦ σωτηρίαν ᾿Ἰ 61. 

80. Ταῖς μὲν ὑμετέραις γνώμαις κρατήσουσι, τῷ δ᾽ αὐτῶν 

ὀνόματι τιμηϑήσονται (555, 6], Βερ. Γ΄. πηι. Βαν. 
νεῖ. 666. 

100. Οἱ᾽ 4ϑηναῖοι αὐτοὺς οὐκ ἦλϑον κωλύσοντες, φοβούμε- 
4 

γον ---- καὶ ἅμα τὴν κατ᾽ αὐτοὺς περιτείχισιν ἐπειγόμενοι 

Αὐρ. αν, Μοβαι. ᾿ 
ΗΠ, ὃ. Νομίζων οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὐτοῦ γνώμην μαϑόντας 

τοὺς ᾿“ϑηναίους --- (455. Αὐρ. Ρα]. ΟἹ. μεσ. Δεν. (ἢν. 
σψείς. δα, 

θά. Αὐτός τε αὐτῷ ὠφέλιμος γένοιτο καὶ τοῖς ξύμπασι σωτή- 

ριος (888. Αυρ, ΡαΑ]. αν, Αν. ἢν. τὰ. Βαν. νι, δα, 

θγ, Οὐκ ἐν τῷ αὐτῶν τρόπῳ κινούμενοι ταράξονται (888. 

Αυρ. Ἀδρ. Αν. Οἢν. Βδι. νεἰϊ. δά ἃ. 

ΥΠ|, 48. Αὐτοί τε αὐτοῖς τὰ πράγματα περιστήσειν ἐς αὐτούς. 
Ῥοβίγθημαιη (488. Αἄὕὔυρ. ΟΥν. ΝΜ οϑημ. 

55. Αὐτός τε καὶ τὸ περὶ αὐτὸν ἐπικουρικὸν ἔχων (]. Βερ. 

στε. Αν. (ἤν. νεἰϊ. δα. 1η (888. Ατρ. πι. ποία ερῖ- 
για 5 ἀδοβί, 

85, Ξυνέπεμψε πρεσβευτὴν ---- περὶ αὐτοῦ ἀπολογησόμενον, 
εἰδὼς τοὺς Μιλησίους πορευομένους ἐπὶ καταβοῇ τῇ ἀὐ- 

τοῦ. Ῥγϊὰβ 6 (0488. 0]. Βόρ. αν. Αγ. ΟΒχ. νοϑιῖ, εὐα, 

(ομίνα Ἀδρ. ΡΓῸ δ] θιῸ ἕαυτοῦ. 

2. Τιοοἱ, 1π 4.1} 0115 1Π0ΡῚ πποημ.}}1: γίνομαι ΘΧΠΙ 6 ΠΕ. 

Αἀ ν. "οὗ. 

ΤΡ. 1. 

2. ᾿Εγγινόμενοι ντιὶσο, 864 ἐγγιγν. (885, τς. Ρα]. (, Α. Β. 
- ΓΙινόμενοι Ἐ.. 1. 

ὃ. Γινόμενον (855. Αὐρ. Ῥα]. (. Ὁ. Ε᾿ ὙΙηά. πὶ. "Ὁ. 
12. ᾿Εγίνοντο ῬᾺ]. Ε΄, Βερ. (6.) Η.1. ". 

20. Γινομένης (488. Αυρ. (. 
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13. Γινομένων (688. Αμρ:. Ο. Ε΄ ψεη, Ὑιπα, δ. Πάθπι βία- 
ἴιπ γίνεται. ' 

16. ᾿Επεγίνετο (455. υξ. Δ. 
“5. Γινομένους Ὠϊοη. Ρ. σοθ., 564 ρ. 855. γιγν, 
53. Παραγίνονταν να]ρο. Ο,, ΟτΓτ. γιμά. Βανι. νεϊξ, δὰ, πα- 

ραγίγν. 

άρ. Παραγινόμεναν ΜΙΠα, μι. Ὁ), 
δά, Περιγίνεται Ἐ᾿ 
σι. ᾿Επιγινόμενα (.. 
8ά. Γινόμεϑα Η. αν. 1).1. 

οὗ. Γίνωνταν (. 
χοῦ. Γίνεται (855. Απρ. Ῥ4]. ὦ. Ε΄ θς. ((6.) Η. αν. . 

11, Γίνονται Ε,, α. (Βεξ.) 

τιδ. Γίνεται Β΄. Νιηα, 

120. Παραγίνεσϑαι Ἰ΄, 1. 

152. Γίνεταν (8585. Ατιρ. Β4]. (, Ε', Βορ. (6.) αν. Αν. 
157. ᾿Εγίνετο Ἐϊ. 1. οἱ εχ επιοπα, αγ. 

τ50. Ἐ᾿ σ. (Βερὴ) γίνεται. 

140. Γίνεσϑαν τ. 

τά). Γίΐνεσϑαι (885. Ατιρ. ῬΑ]. Ἐ', ἈςρΡ. (6.9) Η. 

γχά΄. Περιγίνονταν ὅτ. Αν, (μι. ἢ, 

1.1. ΤΙ. 

. Γίνονται Ὦ. ᾿ 

Γίνεσϑαι Ο(δ85, Αυρ. Ει, Βερ. (6.) 

᾿Εγίνετο Ἐ,, 

Γινόμενα ἘΝ 

. Τινόμενα Ἀν. (ἢν. Όδῃ, Τὰ. 

. Γίνεσϑαι (458. Αυξ. Α΄, ΟἿ χ, 

40. ᾿Επεγίνετο Αν. (ἢν. 
--- ᾿Εγγινομένης (455. Ατιρ. ῬᾺ]. Ἐς Ἀορ. (6.} Η. Μοκαιι. 

50, Γινομένων (885. Αὔρ. ΒΔ]. Ἀερ. (6.) Η. 1. 

θ.. ᾿Εγγίνεταν (,. Ὁ. 1. 

»ῦ, Γίνεσϑαι Ἐ, 

πο. Προςγινομένοις Ὁ. 

μ Θ 

ΣΝ μὶ μὲ 

ῳὴ ς9 με. ΟἹ 

ὟΣ 

ἙΝῚ α: 

᾿ 

᾿ 
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85, Παραγινόμενοι ἴδ, 
84. Γίνεσϑαι (455. Αυρ. Ῥα], (, 6τ. 

89. Γίνονταν ΒΡ. 

91. Παραγινόμενον ὨδΔΠ, 

10. ΠῚ. 

10. Γινομένην αν. ς 

ὅγ. Περιγίνεσϑαι (Ὁ, | 

58. Γίνεσϑαι (ροϑὲ λόγων) (485. ῬΑ]. αν. (εἶ οἰΐατν ρααϊο 

Ῥοβὶ) Αὖ', 
45. Γίνεται Οε85. τ. τ. (ν. θη. 

ἄγ, Γίνεσϑαι Αγ. 

53. Γίνεται ΕΟ. Ἐ᾿. 

6γ. Γίνονται Βερ. 

»ά, Γίνεται Ο. Αν. Ον. Ὁ. [. σιμά. 

γ5. Παραγίνεται (. Αν. Ομν. θ4μη. Μοϑβημ. 

85. Περιεγίνοντο ἢ. 

107. Παραγίνονται (485. Απρ. Ρα]. Ε. Ἐς Η, Ε, Μοόϑθαα. 

ΤΡ. ΤΥ. 

8. ᾿Εγίνετο Ὁ. Ἐ᾿ 6, 
5. Παραγίνονται Ὁ, Ἐϊ. α. Ἐ᾿. 

16. ᾿Εγίνοντο (885. ΑὕἸρ, Ῥα], Ἐ᾿. Ἀερ, (6.) αν. Δυ. συ. 
ἢ πη. ἘΣ 

. Προςγινομένης Ὁ. Ε΄ 6. (Β.ρ.) 

. ᾿Εγίνετο ΟΥ. 

. Γίνωνται Ἀδσ, Ατ. 

. Γίνεται ἴ. ἂν. Οἢν. 85. Ψιηά. 

- Ξυγγίνεται (885. Δα ρ, ῬΑ]. (, Ε, 6, (Β65.) Η. Αν. (σ, 
Β. ΕΚ 1. τὰ. νοὶὶ, δα ὰ, 

ὅσ. Γίνεται Ἡ. Ὁ. 1. 

117, Γίνεται Ὦ. [5.Ψ 

151: ᾿Εγίνετο [8 

Οο νοι: 9 ῳ οι 50 

ΤΥ. 

9. Γίνου Ο, Αγ». (ἢν. Ὁ. Ε. 1. Κ. 
δ ἐν. ὕ 
24, ᾿Εγίνετο (, Ὁ. Ῥχῖον δἰΐαιχι ρᾷ]ο Ροϑὶ γινομένοις. 
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δ. Γινόμενον Τὰ. 
ι. Γίνοιντο ῬαΪ. 

5. Γινομένων Αὐξ. Ῥαϊ. ἀν, Καὶ. 

θο. Γίνεσϑαι Ὦ. 1. 

θά. Γίνεται (858. Ατν. Ῥα]. 

10. ὙἹ. 
ὃ. ᾿Εγίνετο ΟΥ̓. τη. 

22. Γίνεσϑαι ἾΚ. γχ, ΠΙΔΡΡ. 

80. ᾿Εγίνετο Οἶν, 
46. Παραγίνονται Ἦ, α΄. 

85. Γίνεσϑαι τ. 

δῦ. Γινόμενα νυ]ρο, 864 Δυρ. Βα]. Ει, Οα. (ἢερ.) Μοβαα, Ὁ. 
Ἐ.. Κ, γιγν. 

99. Γίνεσϑαι ΟΥ. 
0. ΥἹΙ. 

ά9. Γιν. Ἐ΄,..70.. Β6 161 6. ; 

115». ὙΠΙ|. 
10. 20. Γιν. αν., 84. (ἐπιγιν.) 56. Ε΄, 4. (παραγιν.) εξ. 

(6.) Μοβαι, Ὁ. Ε. 1. Κι. πι., 496. (., 80. Ο, Ἀερ. (6.) 

Ὁ: 1 Κι Δ ΙΚοτηο ΘΟ ν ὕηι 

Ι., ὅ6. (888. Δὺρ. ΡΔ]. Αν. (ἰν. θδιμ., ὃ7. (ξυγγίν.) 

Ὁ. Εἰ 1. 

Γινώδσδπκειν. 

110. 1. 

86. Γινώσκω Ἐ᾿, α. συ. Β 

8γ. Διαγινώσκειν Ο, Ἐς, Ἀοσ. (6.) 
91. Διαγινώσκοντας (,, Ε, α. 

126. Γινώσπειν Ο. Βερ. Αν. Ομν. Μοβακ. εἰ διαγιν. (, Εἰ, α. 

(Β.ρ.) 
Τὺ}. 1 

422. Γινώσκειν Ἐ 6Ο. (Βερ.) Αγτ. ΟἿν. 

άο. Γινώσκοντες Ραϊ. Ο. Ε΄. Ἀδρ. στ. Αν, (μν, θη. Ὁ, Ε. 11, 

45. .-- -.- (Αγ, (ν᾿. θδῃ. Ἐν 



ἘΛΔΆΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΞ. δὅ99 

ἀξ, Γινώσκει ψιμά. Ὦ. Ι. 

65. ᾿Επιγινώσκοντες Ατ. (ἢν. 

1.1}. ΠΙ|’ 

ἀῤφ, Γινώσκω (458. Βα]. α. Αν. (ἢν. 

86. Γινώσκω ᾿εδ. ((.). 1 Μόοραιι. αἰουαμη γ ἀεϊείωμη, 864 

ἃ ΠΊ. 860. 8 ΡΓ8 ΒΟΓΙΡΙ ΠΏ, 
66. Γιν. ΑΥ. Οἴε. 1. Βαι., δά. Ὁ. Ε᾿ 

10. ΤΥ. 
22. δ΄, Β. 1., 40. (διεγίν.) Ἀδερ. (6.) Ὁ., 850. (. Ἀδρ. (6) 

Ατν. --- Ον. Μοβαα. ὮὨ.; θι. (898. Αυρ. δος, (6.) ἢ., 
99. ὦ. Αν. νυ. Ὁ. 1. πὶ. 

ΤΑ Υ. 

56. Γιν. Ὁ. Ἐ.1., 85. (855. Δυρ. Ἀθρ. 

ΤΡ. ΥἹ. 

9. Γιν. Κι, 1. (μεταγιν.) ΟΔ855. Ατρ. ῬᾺ]. Ἐ. Ο. 1. Μοκαα. 

ταν 1. ΟΣ Ἐν 559..:Ὅ5.. 1. ΝΡ ΟΣ ΠΡ Γ)ν) 1. 56. 

Μοβαα., 8ο. Εἰ. 

110. ὙΠ. 
14} Κα ἄγ. 1, 5 δ τ Κα ἡ δ. αἴ; 

110. ΥἹΙΠ. 
δ. Τὸν, ὁ γ. Ἑ. ϑυΐβ, 

Ταῦ: Ἱ: 

". ᾿Αϑηναῖος ξυνέγραψε. ΒΡ. συν ΒΌΡΓἃ 80 ρίο ξυν. Σὺν 

Ο. Ὁ. Ε. νὶμά. Ἐπ μιβίαιη. δα Οἀ. δ΄. ρ. 1501. 

- Ὁρῶν ξυνιστάμενον. (.. Τ᾿. συν. 

- πιστεῦσαι συμβαίνει να]σο. Ὠΐϊοη. 4παΐον Ρ. 164, ά19, 
80. ὅσι. ξυμβ. 11ὰ εἰία ΡᾺ]. Α. Ε. 6. Β. 

10. Τῶν. ἔξω ξυμμάχων. ΝΙηα. Ρ. συμμάχων. 

12, ᾿Ογδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις. Ὁ. εἰ ". σύν. 
24, Φεύγοντας ξυναλλάξαι γι]ρο. Α, Β, (, Μοβημὰ, ξυναλλ. 



ά 

͵ 
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426. Ξυγγένεια. Ὁ. συγγ. 

47. Ναυσὶ ξυμπλεῖν. (ἁ. συμπλ., 5ο Ἑ 5.1. (ργδθοθᾶϊε ρϑαῖο 
αὐΐο ἐθέλει ξυμπλέϊν.) 

29. “ΔΔὐτοῖς ξυνέβη. Β. Ὁ. αὖτ. συνέβη. 

5... ξύμμαχοι. 00]. ΠΘΡμΊοΡ. συμμν. 

ἀά, Κερκυραίοις ξυμμαχίαν. ΑῸΡ. συμμ. 

51. ξυνεσκύταζε. (Οὐ. συνεσπόταζε, 

56. ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. ΑῸρ. συμμάχους. 

665. καὶ ξυνεμάχει. Ἐ΄. συνεμάχει. 
--- ὕστερον ξυνέμισγον. Αυὑρ, ΗΠ. Ὁ. συν. 

653. οὖν ξυναγαγύντι. Ἐ᾿. συν. 
8ά. ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ. (. σύν. 
8ὃ. τῶν ξυμμάχων. Ὠϊοη. Ρ. 854. συμμ. 
--- ὅσοις ξυνειστήκει ξυγκαϑελεῖν. τη. συνειστ, ΤΠ). συγκαϑελεῖν. 
99. οὔτε ξυνεστράτευον. ῬᾺ]. συν. 
15. τε ξυλλέξανκες. Δυρ. Ο. Η. Μοβαα. συλλ. 

χιϑ, ἔφη ξυλλήψεσϑαι. Νίοβαιι. συλλ. 

119. ΨΪΡΟ τοὺς συμμάχους. Ῥα!]. Β. (, Ἡ. 1. ξυμμ, 

20. πόλιν ξυμβῆναι. ῬΑ. σ. 

52. ὅσαν ξυγκαϑελοῦσαι. Ἐ᾿. σ. 

ΤᾺ}. ΤΠ. 

8. ἦν ξυνιουσῶν. (455. (. Ἐ', 1. σ. 
4, ι5. ἐγίγνετο. Ξυνεβεβήκει. (585. Ατιρ. Ῥαϊ, . Ὁ. σ. 
9. Πανδίονα ξυνάψασϑαι. Νέοϑβαμα. σ. 

ὡ, πάντες συνεταράχϑησαν ναΐϊσο. Ον. ξ. 

8, τῆς ξὺν "άγνωνι στρατιᾶς. (455. (. Η. 6. Οιν.1. σύν. 

ι. παραλόγῳ ξυμβαῖνον. Ἐὶ, σ. 

ο. Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. Βορ, (6.}) σι. 810 εἰίαμη τοῦ. 

Ποιὰ ΠῚ, 25,, μΐο σὰ Δ. Ῥοβίθυϊου ΕΥ̓͂, ὁ:. Ὁ. τιιν- 

55 ΥἹ, γ. 
ς ,ὕ . » 

9. νυκτὰς ξυνεχῶζ. Τὴ. σ. 

--- τεῖχος ξυνϑέντες. (855. Δ]. 1. σ. 

6, χαὶ ξυντεκμηράμενοι. ερ, Ὁ. ΕἸ. σ. 

ο. τῆς͵ ξυμμαχίδος. Η. σ. 

90. ἦκο- 



102. 

10, 
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. ἠκολούϑει. Ξυνηϑροίζοντο. Τ). Ἐ). 1. σ. 
σκεδάννυσϑαι σύνδεσμο:. (οἰ πίον, αὐ νι ἀδίαχ, 

Τα. }Π|. 

. ἡσυχίαν, ξυμμάχους. Ῥαϊ]. ΟΕ. Νοβηα. τη. σ, 

ἀλλὰ ξυνελευϑεροῦν. Εἰ. σ. 
ἀπὸ τῶν ξυμμόχων. 6. σ. 

. ᾿Αϑηναίων ξυμπράσσοντες. (888. Ρα]. 6. Μοβαυ. σ. 

. οἰκείοις ξυμμάχοις. Ὦ. σ. 

. μὴ ξὺν προφάσει. 6. σ. 

. τῶν ξυμβούλων. 6. σ. 

. τι ξυγγνώμης. α. σ. 

. τοῖς ξυμμάχοις. ῬαΪϊ. σ. 

. χώρας, ξύμμαχοι. Ρα]. στ. Ε!. σ. 1 Ἡ. σ, εἰ ξ 5. σ αἱ]. πε΄ 

. ξυμπέσοι. (8838. ῬΑ]. ες. (6.) Μοπ5αᾳα. 1. σ. 

. ΖΤέλλιδος ξύμβουλον. Ὁ). 1. τη. σ. 
. τοιαῦται ξύνοδοι. Ὁ. σ. 

᾿Αϑηναῖοι ξὺν τοῖς. ῬΑ]. Η. τὰ. σύν. 

ἹΜεσσήνην ξυστρατεῦσαι. τ΄. συν. 

. βούλοιντο ξυγχωρεῖν. (855. ἀτὰρ. (ἢν, Ρα]. Η. Ὁ. Ἐ. 1. ὁ 
ἤρλπαις ξυμμίξαι, Ε. Ὁ. 1. σ. 

ἀϑρόοι ξυνελϑόντες. (,. συνεξελϑ. 

τῇ ξυντυχίᾳ. ὮὨ. συν. 

Σικελίᾳ ξύμμαχοι. Ὦ. σ. 
110. 1Υ. 

. Τοὐπίσω ξυμπλέκοντες. Ὦ. ἴ. συμπ. 

. μὴ ξυντρίψωσιν. Ἀ6ς. Μοϑάα, σ. 

. ἐπὶ ξυμφορᾷ. ῬΑ]. Ο, Ε΄ 6. Η. Ὁ. Ἐ᾿ Τ. πα. σ, 

.« τινὸς ξυμφορᾶς. Ὁ. Η. σ. 

κατὰ ξυμφοράς. Ἐ,. σ. Τάδηι 866. οσαρ. ὑπὸ τῆς συμφορᾶς. 

. οὗ ξύμμαχοι. Ραᾳ!]. ( Η. σ. 

. πλέονος ξυμβαϑῇ. Ῥα]. Η. σ. ἴχ Ποὺ ἰδήηθη ὃ 5. Υ. ἃ]. τ. 

ἐπιόντα, ξυνετάξαντο. Ὁ). ΕἸ. σ. 

. ἐμάχετο συνεχῶς οἴΏΠη68, πἱ νΙἀδίτι", 
3 , , 

. ὠφέλιμον ξυμμαχόμενοι. αν. σ. 

. μετέωρον τι ξυνέβησαν. αν. σ. 

Ω ῶ Τὰ πογά, 1. 
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58. Σικελιῶται ξυνελϑόντες. Ἷ. σ. 

6ι. πολλὴ ξυγγνώμη. Ὅτ. σ. 

62. δὲ ξυνδιασῶσαι. Οτ. σ. 

64, τῶν ξυγγενῶν. αν. σ. 
γά. τῶν ξυμμάχων. Ατιρ. Ρ4]. Ο, Ἀερ. ((.) Μοόβαα. Ὁ. Ε, πὶ. 6 

γ». δὴ ξυναγείραντες. Οτ. σ-. 

γ7γ. στρατὸν ξυλλέξας. Ο. Ὁ. αν. Β. Ὁ. Ἐὶ, σ. 

--- ἄλλων ξυμμάχων. (.. Βερ. (α.) σ- 

“-- ᾿4ϑηναίων ξυμμαχίαν. ΟΥ, σ. 

8ι. ταύτῃ ξυμμάχων. Οτ..σ. 
86. ἕνα ξυμμάχους. (888. Η. Ἐ. σ. 
“ γὰρ συστασιάσων οἴη 68, αἱ νιδεΐατ, 

οά. δὲ ξυνεςέβαλον. (485. Αυρ, Ραϊ]. (, 1. Βερς. (6.) Η. ὧν 

ἘΣ δ. 
--- μελλόντων ξυνιέναι. ΟΥ. σ. 

92. κεῖσϑαν ξυνέβη. Δυσ. Ῥα]. Ο. Ἐ. Βες. (6.) σ. 

105. ϑαλάσσης ξυμμαχικόν. ΑῸρ. Ῥαᾳ]. Ο, Ἄερ. (6.) Ὁ. ἘΞ τη. σ. 

109. τοὺς ξυμμόχους. Αυρ. Ρ]. τ. Εἰ. τι. σ. 

-“- οἰκοῦνται ξυμμίχτοις. Μοδαμι. Εἰ. σ. 

114, καὶ ξυγγνώμην. (88. δ. 
117. καὶ ξυμβῆναι. Ἐ. σ. 

- πειρασαμένους ξυναλλαγῆναι. Τὰ, σ. 
124, ἑκάστων ξύμπαν. (485. Απρ. Ρ4]. Ἐς ες. (6.) Μοβαι. 

Ὁ. Ἐ. 1. τ. δ. 
-- "Μακεδύνων ξὺν Χαλκιδ. (885. Αυν. Ρ4]. (. Ε΄ Βορ. (6.) 

Ἡ. Μοβαα. ἢ). Εἰ. 1. ηἰ. δ. 

120. διὰ ξυμμάχων. ατ. σ. 
110. ὉΥ. 

8. βοήϑεια. ξυγκαλέσας. Ατιρ. 4]. Βερ, Ον. Μοβαα. Ἐ'. σ. 
.9. παρὸν ξυμφέροντος. (858. Ο. Ε΄ Βερ.(6.) αν. Ὁ. Ε.ΤῸΚ. σ. 
- πρὶν ξυνταχϑῆναι. (Α85. ΑἸ. Β4]. (. Ε΄. Βες. (6.) Η. δε. 

Μοβαι. Ὦ. Ἐ.Ὶ1, Κα, τὰ, ὁ 

-- ξυμμίξαι. Ο, Ὁ. 1. σ, 

- “᾿ακεδαιμονίων ξυμμάχοις. Ὦδῃ. Ἐ, σ. 
10, αὐτοῦ συστραφέντες ογηηθ9, υἵ νἀ θέ, 
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τῶν συνόδων, οἴηπθ65, αἱ νἱαἀδίατ, 

Σπάρτωλος ξυμμάχους. Ου. σ. 

εἰσὶ ξύμμαχοι. ΟΥ, σ. 

καὶ ξυνεγράψαντο. (855. Αὑρ. δ΄, σ. 
αὐτὸς ξυμπράξων. Ἦ. 6γ. σ. 

ϑύσωσι, ξὺν ὕπλοις. (458. Απρ, Ρ4]. Ἐ᾿ Ἀες. (6.) Η, 

αὐ ἀν. 1. Κ  γατῦσ' 

ξυγκαϑῆσϑαι. Αὐρ. Ἐ᾿, Ὁ. σ. 

τῆς ξυγκλήσεως. Ἡ. Ὁ. Τ. Μοβαπ, σ. 
οὐ ξυγκλῃσϑέν. (Δ55. Ατιρ. ὅν. σ. 
“πόλεων ξυνελϑοῦσα. Ἐΐ. σ. 

᾿᾿᾿ϑηναίων ξὺν “ἰγινήταις. Οτ. α. 

ἡμέρᾳ ξυνέβη 6 (885. Δτιρ. Βα]. Ε, Ἄδσ, (6.) Ὁ. Ε, χὰ. 

Ἀπὸ σι] ς. δ. 

τὸν συμβατήριον νυΐσο, 864 ΘΓΓΌΤΘ ἰγροιποίβο. Ναιι 
Ἰηξνα ποϊδειμη : ,ὡσυμβατ. ἔιερ, ατ, ““ εἰ ξ ϑίοθρῃ. 4]186-- 
416 εἀά., αἱ οοὐ. ΡᾺ]. τι. 8}, 

. τῆς ξυμμαχίας. Ἐϊ. γ. σ. 

. ἔργῳ ξυμφοραῖς. 1. σ. 

ΤᾺ}. ΥἹ. 

. ᾿Ελύμων ξυνοικίσαντας. Ατσ. Βα. Β. 6, Ὁ.Ἐ}. Ε΄. α. Κ'. σ. 

. ἐπαγόμενοι ξυμμάχους. ΟΥ. σ᾽ 

. ἐκ τῶν ξυμμάχων. Κ. σ. 

. ἀναξόμενοι. ξυγκατέβη. ὮὍ. Κ.. χη. σ. 

. κινοῦσι, ξύγκεινται. ΑῸΡ. ῬᾺ]. Ε΄, 6. Ὁ. Κ΄. συγ": 

. ἐκ τοῦ ξυλλύγου. Κ΄. τι. σ. 

. ᾿Εγεσταίοις ξυμβαίνωσιν. ῬΑ]. συμ. 
. ἄλλο ξυγκαταστρεψομένοις. (855. Απρ. Ἐ᾿, Ἀερ, ((.) συγκ. 

, τὰ ὀστᾷ ξυνέλεξαν. ΑῸΡ. Ῥα]. Ὁ, Καὶ. ῃ. συν. 

τε ξυλλέξωνται. Ἦ. τχ. συλλ. 

. ἐς ἐν ξυστᾶσα. τσ. Ραᾳ]. Β45. Η, 1, Καὶ. χη. συστ, 

. ἐκ Πύλου ξυμφοράν. Ἀορ. (6.) συμφ. 
Τ10. ΥἹΙ. 

,. πεζικὴν ξυλλέξων. Ἐ᾿, Ὁ. τη. συλλ. 

11, γὰρ ξυμπάσῃ. Ἡ. συμπ. 
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15] 

χθ. 

. οἵ ξύμμαχοι. ΟΥ. σ. 

. καὶ ξυγκαλέσας. ΟΥ, σ. 

12. 

“4. 
-- 

ὑμῶν ξυγγνώμης. (488. συγγ. 

τῶν ξυμμάχων. τὴ. συμμ. 

ξυνέπειϑε διιὶ ξυνανέπενϑε. ἀν. Ατ΄. (ἢν, σ 

. Σικελίαν ξυμπλεῖν. Οδ55. ΑἸρ, Ῥα]. 1. Καὶ, τη. συμ. 
καὶ ξυνεχῶς. ΔῈΡ. Ἀερ. σ. (οἵ, οἂρ. 28.) 

. καὶ ξυστρεφόμενοι. Απρ. Ῥα]. 10. 1. σ. 
. ἀντίπρωρον ξυγεροῦσα!:. (488. ΡᾺ]. Ἐ᾿. Βος. (6.) στ. Ὁ. 
ἘΚ. σ. 

. τοὺς ξυστρατευομένους. ἈΘΡ. σ. 

, ἕχαστα ξυνηνέχϑη. αν, Ὁ). 1. συν. 

. πολλῶν ξυμμάχων. Ου. σ. εἰ 57. συγκτησύμενοι, συνδιασώ.- 
σοντες, συγγένειαν» συνέσποντο. [π| συγκτῆησ. οἰϊαπι, (Ὁ. 

οἱ 1ῦ. σ. 
. ἄφϑονος, ξυνελέγη. Οδ85. ΑἸιρ. Βες. αν. Ὁ. 1.1. Κ'. σ. 

. ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι. (888. Δυρ. Ραϊ. Μοβαμ. σ. 

. ταῖς ξυμφοραῖς. Διιξ. Ρ4]. Εὶ, σ. ' 

, ἐπιβαίνειν. ξυνετύγχανε. (858. ες. Ῥα]. (, αν. Καὶ. τη. συν 

νεῶν ξυμπισπτουσῶν, Ὦ.. 1. συμ. 

. οἵ ξύμμαχοι. α΄, σ 

. ἡνίκα ξυνεσκόταζεν. ΟΥ̓. 6. 

. ὅπως ξυσκευασ. Αι. Ρ4]. Βορ. (6.) Ὁ. σ. 

. στρατοπέδου ξυνέβαινε. Βερ. (6.) συν. 

. ὑπὲρ ᾿Αϑηναίων ξυμβῆναι. α΄, συμ. 

. ΠΕ. 86. 1μ1ἰ. Κατάνην. Συναϑροισϑέντες νυἷσο. οα44., 
110. ΝΠ. 

, ξύλα ξυμπορισαμένους. Η. Ἐς. τι. συμ. (Δί νἱά. σἀρ. 4. 

τ] 5015 [ἡ. συμ.) 

νεῶν συμφοράν νυ]σὸ 12. 564 455. Δηρ. Ῥα], προς ἕξ. 

βασιλέα ξύμμαχον δ΄". σι ,,εἴ 1ᾳ δα ΘΡ᾿Ὲ5 ἴδηι 1} ᾿θο αΗ ΘΗ 

ἴ) Ὁ ρΡΘΡΙΟΥ ἢ 5. ΠΡν 18. δὲ ἴῃ ραν. νοοα θ1}}15,. ὩὉ] 

411 Μϑ8, εἱ οὐά, ξ βαῦεμι. 
4 »" ἴ, 

ἀγαϑῶν ξυμμάχων. ΟΥ. δ 

Σικελυνὴν ξυμφοράν. Ῥα!]. σ. 
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7. τῆς ξυμφορᾶς. Ὁ. σ. 

43, καλῶς ξυγκεῖσϑαι. (888. ἜβρῚ Ραὶ. Ὦ. Κι πὶ. 

άᾳ, εἶτα ξυγκαλέσαντες. Ου. 

45, ὥστε ξυγχωρῆσαι. (888. ΝΗ Ῥα τ: 

ἼΡΙἀδιηα ρϑα]ο δηΐε μὴ ξυνεχῶς. Ὁ. σ. οἱ ἀσϑένεια ὃ υμβαίνει. 

1 ἢ ἘΠ αν 

50, ἐγγράψας ξυγγνώμην. Ῥα]. Ἀεσ. ΤΏ, τη. σ. 

6γ. οὗ ξυγγραφεῖς. ῬᾺ]. σ. 

γῶ. τετρακόσιοι ξυνίσταντο. Ἐ'. σ. 

- οὐ ξυνεχῶς. Ον. σ. (οἴ, σὰρ. 22 

γθ. οὕτω ξύν. Ὦ. Ε). Κι. πι. σ. 

91. ξύμπασι ξυμβατικόν. Ἰζ. πι. σ. 
42. εἴρξαν. ξυνεπελάβοντο. Κ΄. σ. 

91. ὅσον οὐ ξυνειλεγμένοι. ἴλοσ. (6.) συν. ῬδΌΪΟ 816. Ὁ)Ὸ 

ἐπῆλϑεν 4111 ξυνῆλθεν, Ἐ΄. τι. συν. 

96. δὲ ξυμφορώτατοι. (455. Ατρ. ῬΑ]. Ε΄. Βερ. (6.} .1 

πᾶν, δ. 
97. ἐκκλησίαν συνέλεγον νυ]σο. ὕλη. Β6ρ. Πδπη. Τ. ξ 

τοά. τοιούτου ξυμβαίνοντος. Ἀ65. (6.) σ. 

 . ΓΤ Ὅγο ΣῈ: 

Ἁ ἀφ. 210. 

Θετταλός τηᾶν. ἷ, 20. 

Ἔν ἘΠ ΠΥ ΠῚ ἠδ, ὙΠΠΡΆ,ν ΠΙΩΠ , 89... 2. 

ΝΠ, 29. ἴῃ να]ρ. 1018 Ὑ1|, αἰ. ΟἹ 8015 ΗΠ. ἧσσον. 

τ οδν, . 50. ΑΥ΄. δ; Πρ δ. ΠΑ. ὙΠῸ 90.) 1928 ΗΠὺς 

ΤΥ, δά. ρυεϊπηαμπι Οκ55. θα]. ΟἹ. Ο. Ἐ. Βδερ. (6. ΠΙ. Βα. 

σι. Αν. Ομν. θαι. ἢ. Ε. 1. πὶ... Ῥοβίεα Δι. Βα8. αν. 

Αν. (νυ. Ε. εἰ ὙΠ, 54. (98. Απρ. ῬΑ]. Ο. ἢ. σι. 

Ομν. Μόβαι. ἢ..1. Κα. τὰ. 

Θάλαττα Β88. Α. Ο. ΕΟΤ, ι5... νυ]ρα. δα. 1, 26, (ὉΌ] 

γοχο (455. Αἰιρ. Ρᾳ]. Βερ. θ45. Δ. Ο( ϑόάλασσα), 1“. 1, 
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107. χῖο., τ. ΑΥ. ὉΠ γ, δα, Β.. χάδι... 1. 1.π|ῷ ΑΝ 18; 
στ. ἹΥ, 16. Υ,, ιδ. 4:.. Δν. Ὠδηῃ. ἸΥ͂, ι18., Ὁ. ὙΠ, 25. 

Θᾶττον Ατ. Οἢν. Ήδῃη. Ε,, 1, 57., Ε΄, ΤΥ, 6., Ο. Βερ. (α.) 
ἜΝ 126. 

Φυλάττειν ν]σσ, 66, 1, 55. (ΌἹ Δι. (ἢν. Ὁδη. Ὦ. Ε. 

Ἰ. Ὁ. σσ.), Β45. ατ. Αγ. Οἢν, Ὥδη. Εἰ. 1. τ᾿. Π|, 15.; (888. 
ΟΙ. ΤΠ, ὅ., Ὁ.1.1ν, 4:. εἱ ΥἼ], γὅ. 

Πρεράττειν ἘΦῷ1, 57. 129. Π], 4., Ὁ. Ἐ᾿ 11, τοῖν, Αγ. (τ. 
Τλαη ἢ, ἘΠῚ ΠῚ γα ἘΠ ΤΥ, 5.9.1. Ἄν Ν πυ διυνη δε, 

αἱ νάἀοίμν, Ὗ, 45. οἵ ρνυδείδν Ἡ. εἰΐαι 11, 15, διαπράτ- 
τεσϑαιν (485. Αυρ. (1. Η. Υ, 809. 

᾿Ελάττων Ὄϊοηῃ, 1, σι.» ἤθρ. (α.)Ὲ.}1,. γά.,, Ἐς χοῦος Ὁ, 

Π,1ο,: Αν. ἫΝ Ῥδη. Π, δο:  ΥΥ͂, ὅ2. 8ὃ6., (4858. Ῥαὶ. 

Ἐ,ῊΗ. Β. [). Ε. 1. τ. οἱ 411} 1Ψν,.γ. (01 σσ 50115, αἱ νἱάε- 

ἰῃπν, Αὐρ, εὐ Οἢγ. [χ 6. αἰγαιηηαα βἰμαι}), δά τ. να]σσ. 

ὟΙ, 95. ὙἹΙ, τό. (1π ργίονβ Ἴοοο Ἡ., ἴπ δἱίδεγο Ἡ. εἰ 

ίοβαμ. σ6.). Ἀορ, (6.) ὙΠ, ὁ. Ῥγδείεγθα ἐλαττωθήσε- 

σϑαι Ἐ΄ Υ, 54. 

Γλώττα ΔΑὐ. Ον. Ώδη. ἵ, 158., (Ι. 11. 68. 

Κρείττων ΟΥ̓Π68, ᾽ξ νἹ ΟΣ, δου ]Ρ.] οἱ ἔν ρ15 δχρυοϑεὶ 

ΠΡῚῚ ΤΙ, 45., ῬΘίομῃ. Π|, 8ὃ5., δάϊιι. νὰ] α. ΠΥ, 29. (αὐὶ 
Ἐς σὴ, ἘΠ᾿ ΣΎ. 

᾿Εξαλλάττειν οἴαμποβ, πὲ νἱ είαν, Υ, γι. 

Ἑ τάττοντο (. ὙΠ], γά, ξυνετάττετο Δν. ΟΠ», Κ. δι, 

Ταράττεσϑαν ομἶποδ, υἱ νἹαοίαγν, ΥἼΠ, γι. 

Τετταράκοντα (855. Αυρ. Ρα]. Ε΄. Βοος. (6.) Δεν. Ο᾿ν. 
Μίοδβαα. ΓΚ Ια. Ὁ:1, 06. Τέσταρες 19. ΤΟΝ ΠΤ ϑ. 

ΟἸν»", Κ. ὙΠΙ, τον., ΠΝ Αυρ. Ῥαϊ]. Ὁ, Ε΄ Βερ. (6.) Η. 
αν, Αὐ, (ἢν. 1. Κ'. νεἰϊ. εἀά. ΥἹ, 45. 
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δ. ὁ ς  Πυσ δ. 

Αἀ Ρ- ΦΥ͂ 

ἱ ΘΕ ΟἿΣ ἐμ 

Φ 

41, Ἦσαν ἐς αὐτόν. Ο. εἶς. 

ΟἿ 

4ά. 

οὔτε ἐς τὰ ἄλλα Δυρ. (855. Ρα]. Α. 6. Ἐ. 6. Η. Ρ. εἰς. 

ΑἸίογα ἔοντπδ δϑὲ ἀρι Ὀΐοη, Ρ. «64, 858. ὅγε. 
. ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις. Ὁ. εἰς. 

ἀντίπαλον εἰς ἕν ὄνομα νυ]δο. Ὦἢδρ. (6,} (455. Αυρ, 
Ὅτ. ὁ. ἘΞ ΤΠ 5 

, ἐς τὸ φανερόν. Ὠ]οΠ. εἶς. 

. ἔχων ἐς ἀνθρώπους. Τία (455. Αυρ. ΟἹ. Βερ. αν. Αἱ 

ῬΓῸ εἰς. 

. τὸ ἄλλο “Ελληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν. α΄. Ὁ. 1. εἰς. (Ραι]ο 

απΐθ ΟΠ Π68 μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι.) 
. ἀνασκευασάμενοι, ἐς τὰς ναῦς ἐςβάντες. Ἀδ6ρ. (6.) εἰς. 

(ΠΡΙάδθηα 18 οομδίϑηίεν βου ἱϊαν ἐς.) 

. ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. ΟΔ55. Αὐὺρ. Βορ. (6.2) Δ. Ε. 

Ῥίοη. Ρ. χοῦ. (56 ποῃ ρΡ. 855.) εἰς. (ΡῬάα]ο ροϑὲ ολη68 

ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.) 

αἵ δὲ ἐς τὸ φανερόν. 885. Αυς. Ῥ4]. Βοσ, (6.) Η. Δ. 

εἶς. Ὠίοη. Ρ. 855. ἐς. 
ἐςπλέοντι. ες. (6.) Ατ. Ομν. Μίοβαι. Ὁ. Πίοη. Ρ. 

(βεἀ ποῃ τ. 855.) 50}ο]. Ριμά. εἰςπλ. 

ἐς τὴν Κέρκυραν. Δ. εἰς. 

ἐς τὸ ᾿Ηραῖον. ΟΕ. 6. Ρεῖδο. εἰς. 
πέμψαντες εἰς Δελφούς νυ!σο. Β 65. ῬΑ]. Δ. ἐς. 

26. πεζῇ ἐς ᾿Απολλωνίαν. Οτν. Ὦ. ΕἸ. 1. εἰς. Ῥατιίο ροβὲ ΔΛ. 

εἰς τὴν ̓ Επίδαμνον. --- ἦλϑον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν. αν. Δ 

Ο.1. εἰς. 

. ἐλθόντες ἐς Κύρινϑον. Τία 455. Ατρ. Δ. Ἐ. 6. ρῖο 

εἰς να ]σ, 

. νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν. Ὁ. εἰς. 

. ἐς πρίσιν. Αὑρ. ῬΑ]. Βερ. (6.) ΔΑ. εἰς. 

50, 111. ἐς ἡμᾶς. Ἀδρ. (6.) εἰς. Ἐ᾿. εἰς οἷ 5. 1. ἃ]. χη. ἔς. 
--.-- ἴῃ. “- - Ὁ, εἰς. 
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. ἐς τὴν νίκην. Ὅδῃη. ΒΡ. εἰς. 

σποράδας ἐς τὴν ἤπ. Οα58. ΑἸ. (.. Π]. εἰς τήν. 
. ἐτελεύτα ἐς νύχτα. Ἐ.. εἶς. 

: Κορινϑίοις ἐ ἐς τοὺς ᾽49. Ἀθρ. εἰς. 

ὁδ, χαὶ ἐς τήν. Ὁ. εἰς, αυοά ἴῃ Ῥοβέθαιουῖθυς εχ ἢοο Ηδτο 
ΠΟΙ ΘΠΊρ] 1115 ποδί μι Πη. 

. ὡς ἐς. Τία Ἐ᾿ λῶν τδ ὡς εἷς, ΑἸῈ εἰς ς ΟΠ]. 

. δὲ ἐς τήν. Ο,, εἰς τήν. 

ἐπεξῃει ἐς μάχην. Ο,. Αν. ἢν, Ὁ. εἰς. 

. εὐϑὺς ἐς τήν. Βερ. (6.) Η. εἰς. 

72. παριτητέα ἐς τοὺς “ωκ. Ἀθρ. (6...) εἰς; 

12}. 

124, 

: λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς. --τ το εἰς. [τὰ εἰΐαιη ( α58. 

ἐςβάντες ἐς τὰς ναὺς --- --ο εἰς (864 ἐςβ.). 1{8 ε(- 
18 χὶ Ῥᾳ]. 

. ἄνϑρωποι ἐς τοὺς πολέμους. Ὁ. εἰς. 

. μὴ ἐς ἀπόνοιαν. Ἀδρ. (6.) εἰς. 

. ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο. Ὦ.. 1. εἰς. 

. ἔσται ἐς τὸ ἔργον. Ὁ. Ὁ. εἰς. 
καὶ ἐς τήν. Ἦερ. (6.) εἶς. 

. τὴν ἐς τὸν Μῆδον προϑυμίαν. 8585. Ατρ. εἰς. 

. ἐςβαλόντες ἐς τὴν ̓ 4ττ. ΟΡ. εἰς. 11 οἰΐαηι Ῥα]. 

. ᾿Αϑηναίοις ἐς ξυμμαχίαν. ἘΣ. εἰς. 1014. Ὁ. πρῶτον εἰς 

᾿“ϑηναίους. 

ὁ, ἀφικνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα. Ἐ, εἷς. 
. τοὺς εἰςελϑόντας. Τίὰ νυ]σο. Ο. ἐρελϑ. 

7. στρατευσάντων ἐς ΖΔωριῶς. Β. εἰς. 

. πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον. Ἀερ. (6.) εἰς. [τὰ οἰίαπι δα ϊά, 

2. νῆες ἐς Αἴγυπτον. (888. Δαρ, εἰς. 

. τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ̓ ᾿Ελευσῖνα. ΟΔ55. Δυρ. ῬᾺ]. (, Β6ρ. Η. εἰς. 
’ 

πάλιν ἐς Εὔβοιαν. Ἄες. εἰς. 
. ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους. Ὠίοη. εἰς. 

. ἐς τοὐναντίον 6 (455. Δυρ. ῥα]. (ΟἹ. Ε΄. Ἀ6ρ. (6.) Η. 

Βα5. οοὐ, Ατ, ΟἸιν, Μοβαι. 1. ϑ10}Ὁ. ργὸ ν]ρ. εἰς. 
τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον. (4585. Αρ. Βορ. Η. δι. εἰς. 
νομίσαντες εἰς ἀνάγκην 455. ΑῸρ. Βα]. Ἀορ. Η. 
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128, ἀφικνεῖται ἐς ̓ Ελλήςποντον. Ο. (Ὁ) εἰρ. 

γ50. ἐχρῆτο ἐς πάντας. Ὁ. :εἰς. 

- ξαυτὸν ἐς κρίσιν. Ὁ. εἰς. 

152. καὶ ἐς τοὺς Εἴλ. Τἴα ΟΠ]. 6 Βα5. αν. Δι. σμγ., οἱ 

νιάἀθῖαν Δὰσ, Ἐχ Ῥαυῖ5. (. Ὁ. 6. Ἡ! εἰς. 

- ποιεῖν εἰς αὐτόν νυ]ρδο. Δ΄ν. ἢν. Μοόϑαα. Ἐ). πὶ. ἐς. 
155. χκοαλυβῆν, ἐς ἥν. Οκ55. Αὐρ. εἰς. 
154. καὶ ἐς οἴκημα. Ὦ. εἰς. 

-- ἐφελϑών. Ὦ.. Ἐ-. 1. εἰς, 

157. ἄνω, ἐςπέμπει γράμματα εἶδ. 455. Δυρ. ΡᾺ]. ο΄. (6.) 

Η. συ: 1. εἰςπ. Ῥγὸ εἰς 4111 ὡς εἰ πρός. 

141. βίαιοι ἐςξφοραί. (55. ΑἄἥΠπῃρ. 4]. Ἐ.. α. στε. Ὁ. Ἐ᾿. 1. εἰςφ. 
142. πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων. αν. Ὁ. 1, Παη. εἰς. 

Τρ. ΠΠ. 

5, ἔλαϑον ἐςελϑόντες. Αγ. ΟἾἴν. εἰς. 

ὅ. πλείους ἐςεληλυϑέναι. Ῥα]. εἰς. 

- καὶ ἐς χεῖρας. 6. εἰς. 

ά. ἐςπίπτουσιν ἐς οἴκημα. ῬαΪ: εἰς. 

- δίοδον ἐς τὸ ἔξω. ες. (6..) εἰς. 

6. τῇ ἐσόδῳ. ΑΥν. ΟἸν, Εἰ. πη. εἰς. 

- σἴτόν τε ἐςήγαγον. ἘΪ. εἰς. 
10. ἕχάστης ἐς τὸν ἰσϑμόν. Ο. Ἐ΄, στ. 1. εἰς. 
15. Περικλῆς ἐς ὠπόδειξιν. 1. εἰς. 

95. ἐςπίπτοντας ἐς τούς. Ἀερ. (6.) εἰς. 

. ᾿Δϑηναῖοι ἐς μάχην. Ἐὶ, εἰς. 

ῳ Οἵ . ποιησάμενοι ἐς τήν. ΟΟ. 1. εἰς. 

. εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. Ἀδς. (6.) Μοδβαα. εἰ 

. ἐπειςέρχεται οὐμη68, πἰ νἰἀείατν. 

. πάντων δ᾽ ἐς τήν. Ο. Ἐ, α΄. Ὁ. 1. εἰς. 

. τὴν ἐς τούς. 85. Αὺρ. ἢθρ. (6.) Η. αν. 1. εἰς. 

. ἐςβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα. (455. Δυρ. Ρα]. 6. Η, εἰς. 

. κατέβαινεν ἐς τά. ΒἈδ6σ. (6.) εἰς. 

-- ἂν ἐς ὕδωρ. (58, Αἰιρ. Ρα]. Ο, Ἀορ. ΗΠ. αν, Μόοβαα. εἰς. 
-- ἔδρασαν ἐς φρέατα. Ο855. Βα]. Βερ. (6.) Η. εἰς. 
81. γένοιτο, ἐς τοῦτο. Ἀδς. (6) Η. εἰς. 

. 

ἽΝ 

ζο 

ΟἽ οὧἱὐἱ ὡἡ ΟἹ ι9 

μῶν 

Ὁ μὸν ςο Ὁ 

μῶν 
.οῪο 
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δά. οὐκ ἐςῆλϑεν. 6. Η. εἰςῆλϑεν. 

66. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν γῆν. Ὀδη, εἰς. 

70, τάλαντα ἐς [τὴν] πολιορκίαν. Αὑρ. Ρ4], Ο, Ε΄, Βοσ. (6. 

Ἤ. Οατ. 1. εἰς. 

γα. ἐςελϑύντες ἐς τήν. Ἰλ65. (6.) 8. εἰς. 

γϑ. ἠνάγκαζον ἐς τὸ ἔργον. Ὦ. εἰς. 
"δ. ὅτε ἐς τήν. Ὁ, εἰς. 

79. ᾿4ϑηναῖοι ἐς τήν. Βο6ξ. εἴς. 

80. πέμψαι ἐς ̓ Δκαρνανίαν. ῬαΪ. Βερ. ἀμὴὰ Η, 1. ̓ εἰς. 

Ὁ1. ἐς χεῖρας. ΤΏ δη. τη. εἰς. 

δά. κατέστησαν ἐς ἀλκήν. Ὁ. Ῥδη. Ἷ. εἰς. 

-- φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας. Ὁ. εἰς. 
85. προςεπέστειλαν ἐς Κρήτην. Ὄδυι. εἰς. [ἰἃ Ῥϑυΐο ροϑὲ σι. 

86. “Ρίων ἐς τήν. ῬΑ]. Ο. Η. Β. Ὁ. 1. εἰς, ' 
89. πολλοὺς ἐς τόν. Ὁ. εἰς. 

90. ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον. Ὁ. εἰς. 

92. ἐτράποντο ἐς τόν. ῬΑ]. Ε. Η. εἰς. 
-- ἐξέπεσεν ἐς τόν. 6. εἰς. 

-τ ἐφέπλευσαν ἧς [τὸν] κόλπον. ΟΔ55. τι, εἰς. 
-- ἀφικνοῦνται ἐς τήν. Ὦ. εἰς. 

οά. ἄστει ἐς τόν. ἘΝ. εἰς. 

-- ᾿4ϑηναῖοι ἐς τόν. Ὁ. εἰς. 

100. τούτων ἐς τήν. (455. Ο, 6. Οτ, είς. 

102, ἀποβάντες ἐς τήν. ὮΔη. εἰς. 
ΓΔ». 1Π. 

ά͵ Καὶ ξο τήν. Ὁ. Ὦ. εἰς. 

γ. πλεύσας ἐς Δευκάδα. (885, εἶς. 

ὃ, κατέστησαν ἐς λόγους. Ὁ, ΟΕ, 1, εἰς. 

10, πόλεσιν ἐς οὐδέν. τ. εἰς. 

-α δοκούσης ἐς ἀλλήλους. Ἐ,. εἰς. 

11, πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν. (. εἰς 
-- τοῖς ἐς τούς. Ἀερ. (6) εἰς. 
15, τῶν ἐς ἡμᾶς. Ὁ. Ἐ᾿ Βες. (6.) Η. εἰς, 
14. “Ελλήνων ἐς ὑμᾶς. Βερ. (6.) εἰς. 

τὖ. ἐςβολήν. (Ὁ. εἰςβ, 



12. 

. ὀφειληϑείσας, ἐς ἀδικίαν. ΑΥ, Ο].». Πη, εἰ 

. ἀλλ᾽ ἐς τήν. Ὅλη. Ὁ. Η. εἰς. 

. εἰςελϑόντες ΟΥ̓ΙΠ65.. υἱ ν᾽ ἀδἴτιν, 
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εἰσφοράν ψπ]ρὸ. ΡΙῸ αἴιὸ ἐςῳφ. 885. Ῥα], ΟἹ Ἐ'. Βεσ, 
(6.) Η. 

᾿ »ΆὍὉ᾽» 9. 

. πλεύσας ἐς Πύυῤδαν. Ἱ. εἰς. 

διαλαϑὼν ἐςέρχεται ἐς τὴν Μιτυλήνην. Οα55. στ, Δα, Οἢσ, 

Ὁ. Ε᾿. πὶ. νοὶϊ, εὐ. εἰρέρχετανι εἰ (855. Δι. Οἢν. Ὅδῃ, 
εἴς: ἣ 

. τὰς ἐς τὴν ἵττ. Ο. αν. Αν. Ομν. Ώδη. Ὦ. 1. τη. εἶς. 

,. κατατίϑεται ἐς Τένεδον. (455. εἰς. 

ὅτε ἐς. Ὁ. εἶς. 

Πελοποννησίων εἰς ᾿Ιωνίαν νι! δο, 56 ΡΔ], Ἐὶ Ποσ, (69) 

Μόοβαα. Ογ, Ὁ. ἐς. 
ὕστερον ἐςαγαγών. Αν. Οἴτ, ΠΏ δη. εἰς. 
ἀφικόμενος ἐς τήν. Ὦ. εἰς. 

ἂν ἐς ξύμβασιν. Ἐ᾿, εἰς. 

παρατενεῖσϑα: ἐς τοὔσχατον. ἘΙ. εἶς. 
μηδ᾽ εἰς ἐπίνοιαν εαἀϊξατα,, ὩΡῚ Εἰ. βοΐα5 ἐς, 

. ἐπειςενεγκόμενον ΟΥΠ65, αὐ ν ίοιῃτν, 

. τῶν ἐς ᾿Ιϑώμην. Ἀ65. (6.) Η. εἰς. 

ἐξεπέμψαμεν ἐς ἐπικουρίαν. (85. Ῥα]. Ἀδσ, (6) Η. αν. 
Ατ. Οἷν, Βαγ. ναὶ. βεα. εἰς. 

. δὲ ἐς τά. Ο. Οτ. 1. χ. εἰς. 

. τῆς ἐς τούς. Ο. Βες. εἰς. 

. οὔτε ἐς τά. Ο. εἰς. 

-, 

2 

. αὑτὴν ἐς ἔδαφος. Ὅλη. εἰς. 

. ἄνδρες ἐς δίκην. Τὰ Οα89. ΒΔ]. Ο. Ἐ. Βερ. (6.) Η. Μοβαι 
ῬγῸ νὩ]σ, εἰς. 

. καὶ ἐς τάς. Ο. Ά6ς. (6.) εἰς. 

. κατέϑεντο ἐς Αἴγιναν. ΑΥν΄, Οἰιν. θη. εἰς, 

. κατέλεγον ἐς τάς. Ἡ. Οἰν. Π8η, εἰς. 
. μὴ ἐς ἀκουσίους. Ὦ. Ι. εἰς. 

. ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος. μεσ. (6.) α΄. Μοβαα. εἰς. 
. ναὺς ἔστειλαν ἐς Σικελίαν. 1. εἰς. 



) 
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91. οὐδὲ ἐς τό. Ὁ. εἰς. πεζῇ ἐς Τάναγραν. Ἐ΄. εἰς. οὗ μὲν ἐς τήν. 

Ι. εἰς. ) 

102. στρατιὰν ἐςεληλυϑυῖαν: ἌΓ, εἰς." 

χοῦ. ἐςβαλόντες ἐς τήν. ὕ8η. εἰς. 

τοϑ, μήτε ἐς ἀῸν Ἄδερ. (6. εἰς. 

{|0.1Υ. 

5, ΝΝαῦς ἐς τήν. Οδ98. ΑἸις. εἰς. 

8. διεβίβασαν ἐς αὐτήν ε 488. Απρ, Ῥαὶ. (. Ε΄ Βορ, (α.) 

Η. Δτ. ΟἸιν. δι. ἴοβαι. Β. 1). Εἰς ἢν ρεο νπ]σ, εἰς, 

12. περιεῤῥύη ἐς τήν 6 (858. Ααρ. Εἰ Βορ, (6.) Η. ργὸ να!ρ. εἰς. 

-- καὶ ἐς τήν α Ε΄ Η. ρτῸ εἰς. 

“45. ἔτυχον, εἰς τά νυ]ρο, Α΄. Ἐδ. οἱ ἃ Ρ'". τη. Β. ἐς: 

--- παρεκομίσϑησαν ἐς τόν. Ὠ. 1. εἰς. 

-- ἀνεχώρησαν ἐς τύ. 1. εἰς. 

46. νῆσον ἐςάγειν σῖτον. Ο, Ὁ. Η. Ὁ. 1. πη. εἰς. 

.-- ἂν ἐς πολιορκίαν. Ὦ. εἰς. ' 

-- τῷ ἐςαγαγόντι ἐλευϑερίαν. Ο.6. αν. Μοκαα. Ὁ. Ε. 1. τ. εἰς. 

27. ὅτι ἐοπλεῖ. ὮΘρ. εἰς. 

22. αὖ ἐς δασύ. Ὦ. εἰς. 

5.., ἔϑος εἰς ἔφοομον νυ ]ρο. 

53, βουλύμενον ἐς χεῖρας. (55. Αυρ. θ8πη. Μίοβαα. εἰς. 

55. διαφυγόντες" ἐς τό. Ὦδη. εἰς. 

58. ξυνῆλθον ἐς! λόγους. Ώ. εἰς. 

45. ἐπεδίωξεν ἐς τήν. Ὦ. εἰς. 

44. ἐπήεσαν ἐς μάχην. (0885. Απρ. Ἡ. 1. εἰς. 

-- ἐπεραιώϑησαν ἐς τὰς. Ο. Ὁ. είς. 

48. ἐτελεύτησεν ἐς τοῦτο. Ὦ. 1. εἰς. 

55. μὲν ἐς τό. Δν. ΟΠν. Ἰ)ηΔη. εἰς. 

58. ξυνελϑόντες ἐς Τέλαν. 1. εἰς. 

605. μὲν ἐς ἀΐδιον. (458. Ατιρ. Ῥα]. Ο. ἈΘρ. {]. Οὖν εἰς, 

68. πλείους ἐς φυγήν. 1. εἰς. 

70. πόλιν εἰςρελϑών νυ]ρσο. Ἐ᾿ 1Ὁ. ἐς. 

σι. σφίσιν ἐξαγαγών. Ἀν. εἰς. 

.-- πάλιν ἐς τό, Ὦ. εἰς. 

γ6. Θηβῶν ἐςηγουμένου. Ἄθρ. Ο. (6: Ὁ) εἰς. 
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2, δὲ ἐς Φάώκιον. Ὦ. εἰς. 

5, χαὶ ἐς τά. Βορ. (6.) Ὁ. Ἐ εἰς. 

92. μηδ᾽ εἰς ἐπίνοιαν ογητι65, αἱ νἹ]ἀοἔαγ. 

--- παγήσεται: εἰφελϑόντες ρΑΡΊΙοΥ οἴη η65, πὲ ν᾿ ἀϑίῃτ. 

ηά. ξυνεςέβαλον. Ο. Ἀδερ. (6.) εἰς. 

-- - δὲ ἐς τήν. Ὁ. 6. εἰς. 

101. κατεδίωξαν ἐς τάς. Ὦ, εἰς. 

105, ἐστράτευσεν ἐς ̓ Δμφίπολιν. Ἐ᾿. εἰς. 

- ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμόν. Ὦ. εἰς. 

1οϑ. ἐπήρϑησαν ἐς τό 6 (858. Αι. Ρ4]. Ε΄. Μοδαμι. Ὁ. Ε. ῥγὸ 
γψα]ρ. εἰς. 

110. χατέδεισαν ἐςελϑεῖν. τη. εἰς. 

115. τῶν εἰςελϑόντων ΟὨ65, πὶ νἀ δ ἐγ, 

116, ἀπέδωκεν ἐς τό. Ο. Ε΄ Ἀερ. (Ὁ) εἰς. 

117. καὶ ἐς τόν. Ὦ. εἰς. 

ιν, ἂν ἐςίῃ ἡ ε 88. ΑὩδ. ῬΑ]. Ἐ. Η. οἱ πιανρ. Μοϑηῦ. ργὸ 
εἰςίη. 

125. διέβη ἐς Τορώνην. Ὦ Δη. εἶρ. 

126. τοῦ τε ἐς χεῖρας 6Χ Αυρ. Η. ὅτ. Αν. 6}ν. θη. Μοβαι. 
Τ. ῥσὸ εἰς. 

128, ἀφικνεῖται ἐς ἴάρνισσαν 6 Ἐ, Ὁ. Ε. ὙΪσο εἰς. 

1,4}. Υ. 

, Κατέπλευσεν ἐς τόν. Ὥλῃ. εἶς. ΙΣ] 

ἐχώρει ἐς τὴν πόλ. 1. εἰς. 

. ξυνεςπεσών. Ἀν. εἰς. 

ἐξέρχεται ΡγῸ να]δ. εἰςέρχ. (855. Απρ, ῬΑ]. Ἐς, Ἀθρ. (6.) Η. 
Ον. Οἰιν. 1ἅ.1. Καὶ πὰ. δὰ Κὶ. πὶ. βἰαιϊη εἰς τὴν «Ἅ4.1.φ. 

10. ἀπεκομίσϑησαν ἐς τήν. Οὐ. ἢορ, Κα. χχ. εἰς. 

10, ἀλλοτρίας ἐς τήν ργὸ ν!ρ. εἰς (ἀ8κ. Αὰρ. ῬᾺ]. Ἐ' Μορῃα. 

8. Βοασίδας ἐςέπεμψε. εΡ. (6.) αν. Κα. χη. εἰς, 

»ὅ. τινὲς ἐς τήν. ἘΝ. εἰς. 

γ. παρεκλήϑησαν ἐς αὐτά. Ο. τ. Ὠ. Εἰ 1. Κ. εἰς, Ἶ 

ο. οὐκ ἐριόντες 6 455. Διιρ. Ῥᾳ]. ες, (6.) Η, Μοβην. μεὸ 
γα]. εἰςιόντες, 

ου τι 



’ 
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20. 

ΟΙς 

δὲ ἐς τόν. Ῥδῃ. εἶς. 

“επρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν. Ο. 1. εἷς. 

ἐςέπεμψαν ἐς “έπρεον. αν. 15, εἰς, 

ἔχοντες ἐς τόν. Ο8588. ΑῸρ, ῬΑ]. α΄. εἰς. 

. σπονδὰς ἐςαγαγεῖν. Ο 855. ΑῸΡ. οσ. (6.) Η. εἰς. 

σπονδὰς ἐςελϑεῖν. Ὦ. εἰς. 

. ξυμμαχίας ἐς" Ζ40γος. Ὦ. 1. εἰς. 
Ι ἢ ἐς πόλιν. θά. Ὦ. εἰς. 

. ᾿Αϑηναίους ἐς" 4ργος. Βς. (6..) εἰς. 

ἔλϑῃ ἐς τήν. Ὁ. εἰς. 

. καὶ εἰς Ζέπρεον νυἷσο. Ο.. Ὁ. 1. ἐς. 

. ἠναντιοῦντο, ἐς ὅσον. 6. (6.) εἰς. 

. ἐλϑὼν ἐς Πελοπόννησον. Ὦ.. 1, εἰς. 

. καὶ ἐς μεϑορίαν. Ἀορ, (6) εἰς, 

. ὅρκοις, ἐς δέ, Ο. εἰς. 

ἷ Ἀγπέβη ἐς τό. Ὦ. εἴς. 

ἰόντες ἐς τό 6 (455. Ααρ. ΟἹ. τ΄. μος. (Οα.) Η. ΤΙ ΑΥν: ΟἿ. 

νείι. οαα. ΡῬγῸ νὰ]. εἰς. 

. καϑίσταντο ἐς κόσμον. ἘΣ. εἶς. 

. Μαντινεῦσιν" εἰς δέ οὔιμα8, αὖ τἱἀθίαν, 
39ων -7ἠ . 

. οὐδὲ εἰς χεῖρας ΟΠΊΠ65, αὖ ντἀδίῃγ. 

. προὔπεμπον ἐς τό. Ὦ. εἰς. ΄ 

, πλεύσας ἐς 4ργος. ΜοΒαα: εἰς. 

οὖν ἐς τήν. ἌΡ. εἰς. 

. κεχείρωνται, ἐς τό. Ὁ. Ὦ. 1. εἰς. 

ΓΑ. ΥἹ. 

, Εἰοῆλϑον νυ]ρο. Ῥα]. Ἐὶ. Κ. ἐς. 

--- ἐπειςέπλεον. ἘΪ. ἐς. 

5. ἦλϑον ἐς τὴν ἀποικ. Β6ρ. (6.) Κ.. εἰς. 

16, “ακεδαιμονίους ἐς μίαν. 6. εἰς. 

. παρῆσαν ἐς. Ὦ. Κ. εἰς. 

. τῶν εἰς ἐκεῖνον ναι! σο. Μίοβημ. ἐς. 

. τὰ ἐςαγγελλόμενα. ΟΑ58. Ατρ. Ἀ6ρ. Καὶ Ὑαυϊρο εἰς. 

9. καὶ ἐς τὴν ᾽Ιπ. ΟΔ58. Ατιρ. Ο, ες. (6.) εἰς. 
ὅ, Κερκύρας ἐς. αχ. Κ.. τι. εἰς. 

, : ὐὐὶ 

«-:.« “΄ἦφῆ---ιὐϑϑ 
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θι. 
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διαπλεύσας ἐς Μεσσήνην. Μίοβαυ, εἰς. 

“εοντίνους ἐς τήν. 1Π. ἐξς, 

ὑποψία ἐς τὸν 4λκ. Κ', εἰς, 
ναῦν ἐς τὴν Σικ. τὴ, εἶς. 

ἐπεραιώϑη ἐς Πελοπ. τη. εἰς. 

. καὶ ἐς τὰ ἄλλα. Ὁ. 1. Κι. εἰς, 866 γ5. 5015 Ὦ, 

.« ψαΐδο εἰς, φαοα ἀδαϑὶ χσθοίθ 1 110}18.. Ε΄, Ὁ. ἐς. 

,. τοσαύτη, ἐς ἕν. αν. εἰς. 

., εἰρηγητέον να]ρο, 8664, (488. Δὰν, ἤοσ. Μοβαα. ἐς, 
ἐπλεύσαμεν ἐς Σικελ. Ὦ,, 1. εἰς. 

. ὑποπτεύεσϑαί μου εἰς τήν ντ]δσο, Εἰ, ἐς, 

99: περιέπλευσαν (περιεπέπλ.) ἐς τόν. (8858. εἶς. 
100. κατέφυγον εἰς τὸ προτ. γι]50, 86 (488. Ρα]. Ο, Ἀερ. 

(6.) Η. Ρ. ἐς. 

710. ὙΠ. 
,. ᾿Επιτήδειαν ἐς τὸν πόλ. Ε΄. εἰς. 

. ἧκεν ἐς τὰς Συρ. Βιες. (6.) Ὁ. εἰς. 
“ ΄ ΕῚ κ ΓἜ ᾿ 

ὥρμηντο τε ἐς τὴν ναῦυμ. ΟΑ. εἶς. 

. αἵ ἐσκομιδαί. ΤῸ. εἰς. 

. αἵ εἰςβολαί γ]ρο, 56 (855. Απρ. Ρα]. Ἐ, Βενσ, ταν 
ΟΠ". ἐς, 

. ἐςβάλοιεν ἐς τήν. (459. Β6Ρ. εἰς. 

ἦλϑον ἐς Σικελίαν. (4588. Αὐρ. ες. εἰς. 

. ὁ δὲ ἐς τήν. Ὁ. εἰς. 

. καὶ ἐς χεῖρας. ἴδ ς, εἰς. 

. βιάσασϑαι εἰς τὸ ἔξω ναΐσο. Ῥαὶ. Ἐ,, οσαι. Ὁ. 1᾿ ἐς. 

. ἐπιβάται εἷς χεῖρας. Ἐ᾿, 1. ἐς. 

. πρώτη ἐς οἵαν. Ι. εἰς. 

. ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσϑεν. Βερ. Ε. Κ. εἰς, 

. αὐτῶν ἐς τό. Ἀεσ. (6.) ἢ. 1. εἰς. 

5, Συρακ. ἐς τόν. Ὁ. εἰς. 

ΤΡ. ΨΠΠ. 

1. ᾽Ες δέ (ἰο11, ΠΡ Υ1) (459. Αὰρ, εἰς. 
- τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν. [). 1. εἷς, 
6. καιρὸν ἐς τήν. 1. εἰς. 
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6. οἵ μὲν ἐς τήν. 1. εἰς. 

. προειπόντας ἐς τήν. Τὰ. εἰς. 

εὐθὺς ἐς ΕΣ Αὐξρ. Ο. Ἐς Βερ, (6.) Ατ. ΟΠ». Ὁ. Ε.1.Κ. 

. νεῶν ἐς τὴν ἐφόρμησιν. Ο.. 1. Κα. πα. εἰς 

οὐδὲν ἐς τὴν βοήϑειαν. ίοϑᾳι. εἰς 

, ἔπλευσαν ἐς. Ὦ. 1. εἰς. 

νηὶ ἐς "Εφεσον. Ἷ. εἰς. 

ἀφικνεῖται ἐς Χίον. Ἐ. εἶς. 

ἔπλει ἐς. 1. εἰς. 

. οὐκ ἐρήκουον. Κ. χη. εἰς. 

-- --, (ΚΕ Κ. χ᾿. εἶς. 

᾿ πριν ἐς τὴν Σ. 1. εἰς. 

ἐσθ; 
αἱ ἐς ̓ Αϑηναίους ---- ἐθελήσουσιν ἐςφέρειν. Ἀθρ. (ΤΣ 

οἱ εἰρφέρειν: ἢϊοο θδιῃ Ἐ᾿ ὃ 

46. ἑαυτὸν ἐς πίστιν. ΟΔ55. ΔῸΡ. Ῥᾳ]. Ε΄. Θ.(Βερ.) αν. Μόβαα. 
1. Κ. εἰς. , 

ήγ. ὥρμηντο ἐς τό. Ὦ. 1. εἰς. εἴ μάμ]ο ροβὲ μάλιστα εἰς. Ο, 
δο. γράμματα ἐς τὴν Σάμον. Ὦ. εἰς. 

6:. ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. Ὦ. εἰς. 
θῳ. ἤδη ἐς τὸ βουλευτήριον ἐςήγαγον. Τὰ Ατιρ. Ἐς Μοκαι., 

ἴα ΡὈυ1ι5 ἐς οἰΐϊδη (4855. ἢ. ψυΐσο δ185 εἰς. 118. 

ΘΔΡ. 586. ἐφελϑόντες ἐς τὸ Ἰαυρρμαο σήν Ὁ] Εἰ, εἰς τό. 

»ὅ. αὐτοῖς ἐς τοῦτο. 1. εἰς. 

γι. ἐς τὰς ᾿ ἀϑήνας. Ὦ. εἰς. ΤΡ᾿άΘηΣ ὑμῶ εἰς ἄλλην; ῬΙῸ 

400 ἐς ΡῬαϊ. Ἀδρ. ἀν, Ομυ. Μοβαμι. 

γ»θ. καὶ ἐς πάντα. Οκ58. Ἄπρ. Ρα]. Ἐν 
ὅο. ἀπάρασαι ἐς τὸ πέλαγος. (:455. Απρ. ΤᾺ, εἰς. 

ὃ6. εἰ δὲ ἐς εὐτέλειαν. αν. Ὁ. Εἰ. 1. Καὶ, χη. εἰς. 

- οὐκέτι ἐς τάς. στ. εἰς. 

ὃ9. ἄγαν ἐς ὀλίγους. Ο. εἰς. 

30. σφῶν ἐς δημοκρατίαν. ΟΟ εἰς. 

92. ἦσαν ἐς τά. Ο΄. εἰς. 

- ἐλϑὼν ἐς τόν. 458. Δυρ. εἰς. 

99. καταίρει ἐς τήν. ΒΘρ, (6.)) εἰς, 

100, αὐτὸς δὲ ἐς τήν. 1. εἰς. 

ὙΠ ΜΠ), 
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102. ὅτι ἐςπλέουσιν. αν. εἰς. 

γο5. ἀπέπλευσαν ἐς "Αβυδον. Ὦ. εἷς. 

100. καὶ ἐς τάς. α΄. εἰς. 

6. Σ ἔϊ πα] ο, 

α. Μέχρις 681 μέχοι.»- 

Δά ν». 215. 

Ι, γᾷ. Μέᾶοι ἡμῶν. Ε΄ μέχρις. 
γ60, μέχρι οὐ 6 (485. Αυξ. Ο, Βερ. ((ὰ 6. ς᾿ 8. ν.) ΗΠ. ῥστὸ 

ν]ρ. μέχρις οὗ. 

109. μέχρι οὗ ε (458. Αὔρ. Η, Β. ῥγοὸ νυἱξ. μέχρις οὗ. 

ΠῚ, 22. τ --π ε Οκ95. Ὁ. Η. αν. 1. - - 

ὅ1:. -- ---ε (485. Ὁ. 'ωθ. --- - 
46. μέχρυ ἥβης. ε (88. Αὰρ. Ο, Η. 1, ρῥτὸ μέχοις. 

ΠΠ, 28. μέχρι οὗ 0488. Ο, ργὸ μέχρις. 
ΙΥ, 4. μέχρι αὐτοῖς (458. ΑὉρ. ῬΑ]. αν. Μίοκραα. Β. 1. ῥσὸ μέχρις. 

16, μέχρε οὗ 6 488. Απς. Ὁ. Η. τ. Μοβᾳα. ργὸ μέχρι οὗ. 

4ι. --- --- ε (4885. Αὔὔυρ. Ρα]. Ο. 6. Η. αν. -- - 
46. --- -- 6 (888. Δυρ, Ο. 6. Η. αν. Μοβαὰ. -- -- 
90. μέχρι ἀρίστου 6 (859. ἀπ. Ο. Ἀερ. (α.) α΄. Ῥγτὸ μέχρις. 

Υ, 26. μέχρι οὗ 6 (455. Αὔνσ, Βερ. (6.) Η. Κ. πι. εἰ ρϑιῖο 

Ῥοβὶ οχ ἰἰϑάθιμι σαὶ Οἱ. εἰ Μόβαα. Ργὸ μέχρις οὗ. 

ΥΙ, 52. μέχρι «Αἰγίνης. ῬαΪ. μέχρις. 
ΥΙ!, 83. μέχρι οὗ ε 6485. Αυρ. Ο. Βερ. (6.) 4]. ργο μέχρις οὗ. 

ὅὃ5, μέχρι ὀψέ. Ἐ', Ἐ,. μέχοις. 

ΥΠ]|, “20. μέχρι ᾿Ερυϑρφῶν. Παρ. (6.) 1. μέχρις. 
42. μέχρι οὗ ε (4855. Αὰρ. Ον. ρῖὸ μέχρις οὔ. 
δὕ. μέχρι ἄν ΟΔ59. Αὰρ. ΡᾺ]. Καὶ. ργὸ μέχρις ἄν. 
68. μέχρι ἐμοῦ ΟΔ58. Αυ!σ. ῬΑ]. δι. 1. Καὶ, ῥτὸ μέχρις. 

ὅὃγ. μέχρι Δσπένδου. (Οὐ. Εἰ, Εἰ. μέχοις. 
96. μέχρι Εὐβοίας. ἘΝ. μέχρις. 

χοά. μέχοι᾿Αῤῥιανῶν. Ἐ. μέχρις. 

1 ͵ μιογώ, 7. Ὁ κα 
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». Οὕτω ἃπίβε νοσαϊθπὶ εἰ οὕτως δῃΐθ σου βοηδπ ἔδυ 

ἴπ φυϊθυβάδτηι 1ἰΡτῖ8. ᾿ 

Α  Ρυ δι 15}6. 

Ϊ, 59. Οὕτως τῶν αν, Α΄. Ομκ. Πα. Μοη. 

θά. οὕτω ἤδη Ώδῃ. 

γθ. οὕτω οὐδ᾽ ἡμεῖς Εἰ., ξ' 8. ν΄. δ]. τὴ. 

ΠῚ, 6. οὕτω ἐπολεμεῖτο 1)πι. 

6, οὕτω ἐτελεύτησεν ΝοΞηα. 

ΤΥ, δά. οὕτω ἐπικειμένης ὦ. Βερ. (6) 

σι. οὕτως σφίσιν (858. ΒΔ]. α, Ἡ, Νίοβαα. Ὁ. 

Ὑ, 55. οὕτως διῆλϑε Ἐὰ. 

ὙΠΠ, 50. οὕτως. Στρομβιχίδης (855. Αὔὐιρ. Ῥεῖ. 6]. Βερ. (6.) 
Οὐ (855. εἰ Αὐρ. Ὗ, 9. σοπβοαίαης Μόοβαα. Ε.., Υ, 
χοά, ῬΑ]. ατ. Κι  ΥΙ, 2. Ῥα]: (. Ἐξρ. (6.), 56. Θ.. 1.» 

91. ΡΔ]. Η. Ε, 

ΟΘῸΝ ἘΝΤΩΣ ΠΗ ΟΕ 

ἃ. 1 λιοταθα. (Ἀᾳ ρν. 2160.) 

140. 1. 

δ: Τοὺς μετ’ ̓“χιλλέως νυ]5ο. (655. Δερ. αὶ]. ΝΜϑδδὰ τη. 

μετὰ ̓ Δ.. - 

55. μετὰ Εὐβοίας. Αν. μετ. 

“ά. ἀλλὰ ἀπράκτους. 510 (888. Αυρ. Α. Ἐ' Ἀςρ, (6) Η. 
Μομ. γύρο ἀλλ᾽ ἀπρ. 

2δ. μετὰ ἀειμνήστου. [τὰ Οδ85. Αυρ. Ρὰ]. Δ. Ἀθρ. (6) (ἰν. 
υϊρο μεΐ. 

54, ἀλλ᾽ ἐπί. αν. ἀλλὰ ἐπί. 

56. κατὰ ἔτος ἕκαστον. Εἰ. κατ᾽ ἕτος ἕν. 

6ι. μετὰ ᾿Δἀριστέως. (ὦ, μετ᾽ ᾽Δ. 
62. -- -π - τ᾿ - 

6γ. μετ᾽ αὐτῶν. Μοβαι, οἱ Β. μετά. 

69. ἀλλ᾽ ὁ. τ. ἀλλὰ ὁ. 
7. τἄχα ἄν. ΑΕ, τάχ᾽ ἄν. (τάχ᾽ ἄν 1, 8ι.. ΟἿ τπχένὰ δα ΠΙῚ, 44.) 

» 
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8ο. ἀλλ᾽ ἥσσους. τ. ἀλλά. 
92. τὰ μάλιστ᾽ αὐτοῖς. Τὰ (455. Αὔυρ. ῬΑ], Οεἰουϊ ρίθπθ. 
105. κατὰ ἔχϑος [ἰὰ τεοία (888. Αψὔυρ. Ρᾳ]. αν. Ο. Ὁ. Ε..6. 

ἩΥΣ τ. ὙὟΙΙ δὶ 

α11. ἀλλὰ ἀπεχώρησαν. (,855.. Δπρ. ῬΑ]. ΟΕ. Ἐ. 6, Η. 6συ., 

864 Ῥᾷ]οῸ ροβῖ 5011, αἱ νἹάδίασ, ἘΔ]. εὐ Οὐ 1, αι. 

113, ἄλλ᾽ ἄττα χωρία. Ατ. (ἢν. Πδῃ. λἔοβαᾳι. ἄλλα. ΒοΘπο. 
ΘΕ ΤΠ 60: 

115. ἀλλ᾽ ἔφυγον. Ὁ. Ἐ' ἀλλά. 

120. μετὰ ἀσφαλείας 6 (888. ΔῸρ. Ο. Β6ρ. (6.) Η. 1. ῥτο 
νυ ]5. μετ΄. ΟΕ Υ, 107. 

29. μετ᾿ ᾿Αρταβάζου. Αν, ΟἸγ. μετά.. 

ὅσ, τἄλλα ἀποφαίνοντος. (855. τὺ. Ἀςρ. Η. Β. 1. τἄλλ). 

157. ἀλλ᾽ ἀποστέλλει. Θ΄. ἀλλά. 
159. φοιτῶντες παρὰ ᾿“ϑηναίους ε4855. Ατπρ, ῬΑ]. Ε. Ε. Περ. 

(6.) ΗΠ. Ατ. συ. Μοβαι. ρτὸ νυΐϊρ. παρ΄. 

χάά, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα. αν. ἀλλά. 

--- ἀλλὰ αὐτοῖς. Ατ. (ἢγ. θη. Εἰ. ἀλλά. 

11}Ρ. 1|. 
. μετὰ Εὐβοίας ὅλωσιν 6 (485: Απρ. Ρ4]. Ο. Ἐν Βορ. (6.) 

αν. Μοβαα. Ὦ. ργὸ μεΐ. 

5. ἵν᾽ ἀντί, Αν. (ἢν. Ε. ἵνα, 566 ἵν᾿ εἴδη ὙΠ, 65. 

σ. ταῦτα εἴη 6 (8585. Αυρ. Ρα4]. Ο. Ε΄. Βερ. (6.) Η. Οὗ. 92..1. 
Ῥτοὸ ταῦτ΄. 

44. ἀλλ᾽ ἀπό. ΟΥ. τι. ἀλλά. 
, ἄο, μετ᾽ εὐτελείας. Ο. μετά. 

[᾿ 

6γ. πάντ᾽ ἐφαίνετο. Ατ. (πν. Ε;. πάντα. 

σϑ. μετ᾽ αὐτῶν. Ού. μετί. 

8ι. ἄλλ᾽ ἐς φυγήν. τ΄. ἀλλά. 

ὅ9. ἀλλ᾽ ἀνάγκη. Ο. Αγ. Ομ. Ὅδα, Ε. ἀλλά, ΟἿ ΝΙ, τὸ, 

100. ἀλλὰ ὕστερον. (458. Ῥα]. ΒΘρ. 1. ἀλλ᾽. 
14}. ἯΠ. 

χϑ, ἅμ᾽ αὐτοῖς. Ὦ, ἅμα ΠΠ, 1δ, 

22, ἅμ᾽ ἀσέληνον. [ἰὰ (458.. Ρα]. Η. Ον. Αν. μιν. Ὅδι. 1. 

ῬΓῸ ὅμα. 

η4 



ά2ο ἘΕΛΒΕΔΟΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΚΔΕ, 

39. τοιαῦτα εἰργάσαντο. (. Ἐ'. τοιαῦτ᾽. 
ά2. μετὰ ἀνοίας. Α΄. ΟΒτ. μετ΄. (Αἱ νὰ. Υ, 1τι.) 
ἀά4, τάχ᾽ ἄν ε (455. Αὔυρ. Βα]. Ε. Ἀερ. (6.) Η. ατ. Δν. Οἱν. 

Ὁ. Ε.1. ῥγὸ τάχα ἄν, 
58. ἀλλ᾽ αὐτοί. Ον. ἀλλά. 
55. ἀλλ᾽ οἱ, στ. ἀλλά. 

58. κατὰ ἔτος. Ώδη. κατ᾽ 58. (Αἱ νἱα. 1,58. 1Υ̓, 66. ὧν 

65. ἀλλ᾽ ἐς τήν. Ἐ. ἀλλά. 
8.. μετὰ ὀνόματος ε (1888. ῬΑ]. Ω. Ἐ΄ Ἄες. (6.) Η, Οτ. Αὐ. 

αν. Ὁ. Ε. 1. νειϊ. εἀ 4. ργὸ μετ΄. 
1}. 1Υ. 

το. ἀλλ᾽ ἀπό. ατ. ἀλλά. 
19. ἀλλ᾽ ἀποδοῦναι. ατ. ἀλλά. 
--- μεϑ᾽ ἡδονῆς. αν. μετά. 

1. ἀλλὰ ἀπό 6 (485. Αὑρ. ο. Ε', δδ. (ὦ Η. αν. 
“8. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον. Οτ. ἀλλά. 

63. κατ᾽ ἀμφότερα. Ο. Ἐερ. (6.) Δ΄’. Ον. Ῥδη, κατά, 
68 ἀλλ᾽ ὡς. (855. Αυρ. Η. Αγ. Ομτ. Ώδη. Ὁ. Εἰ. 1. τη. ἀλλά. 
γ60. ἀλλ᾽ ἐπί. Ογν. ἀλλά. 
91. μετ᾽ ᾿Αριανϑίδου. Μοβ84α. μετά. 
χιϑ. ταῦτα ἤρεσπε. 1. ταῦτ᾽. 

χιά, ἀλλὰ ἐπί ε (855. Αυρ. Η. τ. Ῥγὸ ν]ρ. ἀλλ᾽. 
- παρ᾽ ᾿4ϑηναίους. (, Βες. (6.) παρά. 
126. μάλιστ᾽ ἄν. Ἐ“, μάλιστα. 

᾿ 110. Υ. 
15. ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας. τ. ἀλλά. 
16. μετὰ ᾿Δριστοκλέους. 1ῖα (455. Ατις. α. Ῥγὸ μετ᾽. 
25. κατ᾽ ἐνιαυτόν. τ. κατά. 
-- παρ᾽ ᾿Απόλλωνι. Ἐ' παρά. 
35. μετ᾽ ἀνακωχῆς. Ἐς, Β6ρ. (6.) Η. 1. Μοβᾳα. μετά. 
552. ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο. (, ὅτ. τι. ἀλλά. 
55. μετ᾽ ᾿4ϑηναίων. Ὦ. μετά. 

- παρ᾽ ἀλλήλους. ατ. παρά. 
536. ἕνα ἀντ᾽ αὐτοῦ. Ὁ. ἕν᾿ οἱ οἀρ. 59. Η. Ατ. (μιν. Ὁ.Ε 1.Κὶι πὰ. 

4ι. ἀλλ᾽ εἰ. Οἵ». ἀλλά, 
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66. εἶτ᾽, ἐπειδή ε (858. Αυρ. Ραᾳ]. (. Ε. Βερς. (6.) στ. Αγ. 
Ομγ. Μοβαυ. ΒΕ. Κι. χη. ρῥγὸ εἶτα. 

ὅο. παρὰ ᾿4ϑηναίων 6 ῬΔ]. Ε. Ο. Η. στ, Μοβαι. Ὁ. Ἐ. 1. 
ΠΊ. ῬΤῸ παρ᾽. 

102. ἀλλ᾽ ἐπιστάμεϑα. Οτ. ἀλλά, 

108. μάλιστα ἄν 6 (885. ΑἸτις. α. Ε, Ο. Ἡ, 1. Κ΄ τ᾿. Πδη. 
Νίοβηα. Ρτὸ μάλιστ᾽. 

107, μετ᾽ ἀσφαλείας ῬΤῸ μετά (485, ἄπ. ΡΔ]. Ε. ΟΕῚ, 120. 

ααι. ἀλλ᾽ ὑμῶν. ἄγ. ἀλλά. 

1}. ΥἹ. 

10. χατ᾽ ἀνάγκην. Ε΄. Ἄερ. (6.) Αγ. ΟἸν. δι: Νίοσαι. Ὁ. 

ἘΔΤ Κ. χη. χατά. 

-- ἀλλ᾽ οἱ μέν. Οτ. ἀλλά. 
χϑ, ἀλλὰ ἀνάγκη. (455. Αὑς. Ρ4]. Ἀορ. (6) Η. στ. ἀσγ. (ἢν. 

Ὁ. Ε.1. Κ᾿ ΟΕ ΤΙ, 80. 
--- μάλιστ᾽ ἄν. αν. μᾶλιστα. 
21. ἀλλὰ ἐς. Τία (1855. Αὔυρ. ῬΑ]. Ε. Ε΄. Βορ. (6.) Αγ. (ἢν. 

Μοβαι. Ὁ. Ε, ῥῬσο ἀλλ᾽. 
. πᾶντα ἐπορίζετο. Νίοδαα. πάντ᾽. 
. ἀλλ᾽ ἀεί. Οτ. ἀλλά. 

. ἀλλ᾽ ἐξ. Οτ. ἀλλά. 

. παρὰ ᾿Εγεσταίων 6 (855. Αυρξ. Ρα]. ες. (6.) Η. αν. Ατ. 
αμν. Ὁ. Ε, Κ'. τὰ. ῥσοὸ νυ]δ. παρ᾽. 

. ἀλλ᾽ ἐς. Οτ. ἀλλά, 

. ἀλλὰ “Ἱππίας ε (485. Απρ. Ο. Βος. Ατ, Οἰν. Ὁ. Ἐ᾿. τι. 
Ῥτο ἀλλ᾽. 

58. ἀλλ᾽ ἐπί. Ον. ἀλλά. 
6ο. μετ᾽ ἀδείας. Αγ, ἢν. Μίοβᾳι. Κὶ, πι, μετά, 
6ι. ἀλλ᾽ ἀπελθόντες. αν. ἀλλά. 

64. καϑ᾽ ἡσυχίαν. τ΄. κατά. 

δά. ἀλλ᾽ ὡς. ὅτ. ἀλλά. 
92. ἀλλ᾽ ἐν ᾧ. σ΄. ἀλλά. 
102. ἀλλ᾽ ἀπεχώρουν. [τὰ (155. Αὑρ, Ο. Ε΄ περ. (6.) Η. Αν. 

Ομν. Β, Ὁ. Ἐ. 1.ὄ Κα. ΑΙα. Βα, ͵υϊρο ἀλλά. Ὑι4. 1, 111. 

οὐ ον ΩΦ ΟῸ νῶν Οὺ 

συ μὰ "ξν ὧδ 
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Τι}0. 11. 

. πέμψειν δέ τιν᾽, αὐτοῖς --- στρατιάν. Τία (ὑι55. ΑΔΑΡ. ΡΝ 

ἃ) Ο. Βορ. (6.) Ἐ. Αν. σὰν, -Ὑα]ρο τινά. 

28. ἀλλ᾽ ἐκεῖ. Οδ85. Αυρ. Ἐς Ἀερ. (6.) Η. ριὸ νυ]ρ. αλλά. 

άρο. ἔπειτα αὐτούς. Ἦ. ἔπειτ᾽. 

45. ταῦτα οὖν. Ἐς Ὁ. (Β665.) Μοραμα. ταῦτ᾽. 

δ7. κατὰ ἔχϑος. ἴἰὰ (85. Ατρ. ῬᾺ]. Βερ. (6.) Ρὲὸ ναὶρ. κατ΄. 
᾿Οποά κατὼ ἔχϑος 5ἴδι!πν 1. ΟἸΩἾ .8 τορϑεξαν, ὙΙά. 
δ 1, κο5. Ὁ 

65. μετ᾽ ἀσϑενείας. (4585. Αὐξρ. Ε΄ ΒδΡ. (6.) Ε. 1. Κὶ. ρτὸ 
, 

μετα. 

-- 

66. ἔπειτ᾽ εἰ. .-Οτν. ἢν. ἔπειτα. 
--- παρὰ ἰσχύν. Ο.. παρ᾽. 
γο. κατ᾽ ἀνάγκην. ΟἾν. κατά. γιά. ΥἹ, το. 

σι. ἄλλα ὅσα. αν. ἀλλ᾽. . 
-- ἀλλ᾽ ἀπό. ατ. Μοβηᾳ, ἀλλά. 

110. ὙΠ|. 
Ὁά4. μετ᾽ ᾿4ϑηναίων. 65. (ἃ.) Μοπαα. 1. μετά. 

65. κατ᾽ ἀμφότερα. (455. Αἰις. κατά. (ΟΠ ΤΥ, 65.) 

γ5. ἀλλ᾽ ἐάν. Ἀ6ς. (6.) ΑΥν. (ἢν. Ε᾿. Κι. ἀλλά. 
95. ἀλλ᾽ ἐκ. Τὰ (458. Αὔὐρ. Ρα]. Ἀερ. Ἂν. (πν. ῥσὸ ἀλλά. 
101. ἀλλ᾽ ἐν. Τα (858. Διιρ. 4]. Εὶ, ῥσὸ ἀλλά. 

δὼ Τλ τ δα, 5. δ ἃ 

ἈΔ᾽»..2.0γ7.. 

Ι, 50. ᾿Επὶ ᾿Ακτίῳ. αν. ἐπὶ. : 
άο. ἀντὶ εἰρήνης. [ἰἃ (85. Αὐνρ. ΡΑ]. Ῥλοσ. 4]. ὙαΪϊσο ἐντὶ. 
ὅ5. ἐπὶ ἀδικοῦντα. [14 (855. Δὰρ. Ραᾳ]. (, Ει 6. Η. 

γυ]ρο ἐπ΄. 
ΤΙ, 66, ἐστράτευσαν ἐπὶ Ἴάργος ε (855. ῬΑ]. ΟἹ, (. Ε΄. τς " 

(6.) Η. σε. Ὁ. 1. συϊρο ἐπ᾽ νε] ἐπὶ τό. 

ὅ5, ἐπὶ ἀκαρνανίας. ἀν. Οἢν. απ. χη. ἐπ΄. 
ΤΠ, 55. οὐκέτι ἦν. Ῥαν. νεἰϊ, δα α. οὐκέτ᾽. 

112, ἐπ᾿ ᾿Ιδομένην. Ὦ).. 1. ἐπί. 
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ΙΥ͂, τοῦ. ἄρτι εἶχε. αν. ἄοτ᾽ (ἰπερὶδ!). 

128, οὐκέτ᾽ ὀνεχάρούν, Ἀερ. (69 δε: οὐχέτι. 

ὟΙ, 11. ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχήν. δ΄. ἐπ᾽. 

55. ἐπὶ ᾿4ϑήνας. Ἰια (455.. Αἥὕτίρ. ΒΕ. δ: ΚΕΝ, αν. Ἑ. 
ΡΙῸ ἐπ᾽. 

οὗ. ἐπ᾽ "Ἅςγος: Ἐ. ἐπί. ιν 
ΥΠ,, 48. ἐπὶ αἰσχρῷ δ᾽ (488.. Δὰρ. 4]. Ε΄. 6, (μ6ς.) ἄν. Οἰιν. 

Ε,, Κ ῥσο ἐπ᾽. 

ΥΠΙ, 55. ἐπὶ "Ιωνας. ΑῸσ. ῬᾺ], Αν᾿ Ὅν. ἘΠῚ. Κὶ. ἐπ᾿. 
2 39. ἐπὶ ᾿Ιωνίας. Ὦ. ἘΝ. 1. ἐπ᾽. 

Ο, 11 τ3᾽ δ Ὁ. 

Ι, τὸ, Φαίνοιτ᾽ ἄν... Οτ. Φαίνοιτο. Ἰὰς 
54. τιμωρίαν τινὰ πειρῶντο ἀπ᾽ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. Πειρῶντο 

(855. υρ. 6]. ορ. αν. ἀν, Ομ" πῖᾶῦσ. ϑίθρῃ. πει- 
ρῶντ᾽, ᾳαοα ΠὈΡὶ ἀπ πὶ {108. ΘΧΒΙθεθαηΐ, “Β. (, 
Ὁ. Ἐπι5 1ἢ Ῥοβίσθιηο. ᾿ϑηη θῇ ΘΟΥΓΘΟΙΟυ. ἃ]. 1. πείρῶντο 
ἀφαπ. ξ 

82. ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. Εἰ. ὑπό. 

84. ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι. Ο.. τοῦτ᾽. 
90. ἀπὸ ἐχυροῦ. ΟΕ. Ε΄, ἀπ᾽. 

τιῦ. ἀπὸ Εὐβοίας. αν. ΑΥ, ΟἸγ. Μοβαμ. τὰ. ἀπ᾽. 
1θ:. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. ἘΠ. ὑπό. ΕΓ, ἃπό. 
152. τοῦτο ἐδόκει (895. Αὔτι. ΡΒ]. ἌΡ (6. Ἢ ἘΠ .. 
ΡΓὸ τοῦτ᾽. 

Π, ὃ. ὑπὸ ἀπειρίας. δ. ὅ ὑπ᾽. 
15. ὑπὸ ᾿4ϑηναίων (485. Λὰρ. Ρα]. Ε, ΕΟ. αν. Μοκαι. 
29. μετ᾽ ᾿Αϑηναίων. Αν. Ον. Ε᾿, μετά, 

52. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. Τὰ, τη, ὑπό. 
57. ἀπὸ ἀρετῆς 6 (85. Αρ. ΑΕ, Βερ. (6.) Η. αν. Μοβαι. 

ΡΙῸ ἀπ᾽. 
θέ. μέμψαιτ᾽ ἄν. Ον. μέμψωιτο. ' 
85. ὑπὸ ἀνέμων. Οτ. ἀν, ΟἿτ, Πδῃ. Εἰ, τα, ὑπ᾽, ΟἿΟΥΙ, τοί, 
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ΤΙ, 89. ὑπὸ ἐλασσόνων 6 Ο485. ΒΑ]. Ὁ. Ἀδρ. Α΄. Ἀψημ, Ὁ. 
102. ὑπὸ ἡλίου. ΟΥτ. ὑπ᾽. 

-- ἀπὸ ᾿ΔΑκαρνᾶνος. δ΄. ἀπ᾽. 

1Π,.2. ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿Αϑηναίων. Β45. στ. Αγ. (ἢν. ἀπό (αἱ 

Ι, 114.) 
52. ὑπὸ ἀνάγκης ὁ (4885. Βα]. Ο. Ἀερ. Π. Οτ. ρτὸ ὑπ᾽, 
50. ὑπὸ ἡμῶν. (. Ἐ. ὑφ᾽. Ὁ. 1. ἀφ᾽. 

ΙΝ, ὃ6. ὑπὸ ᾿“ϑηναίων. Οτ. ὑπ᾽. 
ὃγ. ἀπὸ ὑμῶν. Ἡ. ἀφ᾽. 

120. ἀπ᾽ ᾿Δϑηναίων. Ὦ. 1. ἀπό. 
Ὕ, 25. πάσχειν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ῬγΥΐοΓα Ἰοοο Ὁ. ες. (6.) Ὁ. 

Ἐ,,, Ῥοβίθυϊουθ ΟΠ}68. 
ΥἹ, ά. ὑπὸ αὐτῶν. Οἰιν. ὑπ᾽. 

54. πολιορκοῖντο ἄν. Ἐ). πολιορκοῖντ᾽. 
104. ὑπ᾽ ἀνέμου. Αν. Οιν. Ὁ. Ε. 1. Κα. ὑπό. ΟΕ, ΠΙ, 85. 

ὙΠ, 6. ὑπ᾽ αὐτῶν. Οτ. ὑπό. 
᾿ς 48ὃ. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. αν. ὑπό. 
ὙΠ], 20. ὑπὸ ᾿Αϑηναίων. Ἐ, Ὦ. 1. ὑπ᾽. 

χο8. ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. ΟΥν. Αν. Ομν, ὑπό. 

ἰ 

ἅ, Τι ἔ ὁ στ δ δ -ξ. 

Α ἃ ν. 217. 54. 

11}. 1. 
, ὡς δὲ εἰπεῖν. Ὅϊοπ, Ρ. 867. δ᾽, 564 δέ ΡΙ6πθ6 βουιρίαμ 1, 

Ῥ- τδ4., ὉΔῚ ἰδιιθη δ᾽ δϑὶ ἴπ οοα. ΜόοηδΟ, 
2. οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες να]σο. (458. (. Ὀίοπ, Ρ. 805. οὐδέ; Β΄ 

ἰάπθπ συ]σαίδιι παρεΐ Ρ. 164. γ96. 872. 

δ, οἷς τ᾽ ἐπιμελές νυἷρο. 455. Αὔυρ. Βερ. (6.) Α. Ο. Β΄ Η. 

Μοπαδο. ". Πεμιεὶν. οἷς τε ἐπιμ. 
θ. σημεῖον δ᾽ ἐστί. Ἡΐομῃ. Ρ. 412. δέ ἐστι. 

Ω. ὅτ᾽ ἐστράτευεν. ΟΥ. ὅτε ἐστρ. 
11. αἴτιον δ᾽ ἦν. α΄. δὲ ἦν. Ια, δα 1Π, οὅ. 

-- φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα. Ἐ. Οἵ. «δὲ οὐδέ 4έ οἰϊαγι 

Ῥᾳ]. μαθοὶ, 



15, 

4. 

80. 
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ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια. Οτ. δέ. 
εἰσὶ δὲ αἱ καί. ΕΟ. Ὦ. Ε.1. δ᾽ αἱ. 

διότι δὲ ἔλυσαν ε (858. ΑἸσ, Ῥα]. Ο, αν. Ἐϊονυ. Ὠ] σι. 
Ρ. 835. εἰ ὅδ᾽. ΕἸον. ργὸ νὰ]ρ. δ᾽. 

αἱ δ᾽ ἐς τὸ φανερόν νυ]ρο. (455. Ατιρ. ΡᾺ]. ες. (6.)᾽ 
Η. Α. δὲ εἰς. Πίομ. Ρ. 855. στ. Ε΄. δὲ ἐς. 

αἰτίαι αἵδ᾽ ἦσαν ναϊρο. ΟΔ885. Αὔρ. Βερ. (6.) Η. Α. Ἐ'. 
αἵ δέ, Ῥα]: αἵδς. 

. προςοϊκοῦσι δ᾽ αὐτήν. τ. δὲ αὖτ. 
οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο. (ὦ. δὲ ἐγ. 

. ἔστι δὲ ἐσϑμός. Τὰ (ὑ855. Αὔρ, ῬΑ], Α. Ἀδρ. Η, Ἄυ]ρο δ᾽. 

. Κορίνϑιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς οἷο, Εν αν. δὲ, ὡς. 

. πρότερον δ᾽ οὐ καλῶς ἔχειν. 1ίὰ Ο485. ΑἰιΡ. Ῥα]. Α, (. 
Ἀορ. (6.) Η. 1. Α΄ν΄. ΟἸν. ρτὸ πρ. δὲ οὐ. 

. ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο. ΑἸ, δέ. ν. νᾶΥΥ. ἰεοιί. 

. τὸν δ᾽ ἐνιαυτόν. Ὦ. ἢ. τὸν δὲ ἐν. 

5, οἷς δ᾽ ἐπαμυνεῖτε. Τα (ᾶ55. Αυν. Βα]. Α. Ε, 6, γυ]ρσο 

δέ. Ῥάμ]ο ροβὶ ρτὸ ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς ΟἾν. ὑμῖν δὲ αὖτ. 
ἡμέτερον δὲ αὖ ἔργον. Τὰ (455. Απρ. 6]. Ἀερ. (6.) Η 
ϑεα γϑη. Α. Ἐ. δ᾽ αὖ, νυ]ραῖα Ἔχθιηρ]ανία δέ γ᾽ αὖ. 

. ἄποικοι δ᾽ ὄντες νυ]σο, ΟΔ85. ΑἸρ, εἰ, αὐ νἹἀδίαν, 4}1-- 
αυοὶ Ῥατγ. ἄπ. δὲ ὄντες. 

οὐδ᾽ ἐπιστρατεύομεν. Τ', οὐδὲ ἐπιστρ. 
ἡμῖν δὲ αἰσχρόν. Ο. ἡμ. δ᾽ αἰσχρ. 

. οὗτοι δ᾽ οὐ. Ἐν, ὅτ. Μοκβᾳι. Ὁ. Ε.. δὲ οὐ. 

. ὡς δ᾽ οὐκ. Τὰ ΟΔ55, ΑὩρ. Βερ. 41. να]ρσο ὡς δὲ οὐκ. 
πάϑοιτε ἄν. ΟΥ. πάϑοιτ᾽ ἄν. 
πώποτε ἐγένεσϑε. ἴΐαὰ (855. Αὑρ. ῬΑ], δ. 4]. Ψυ]ρο 
πώποτ᾽ ἐγέν. 

. ὥςτε ἐπιχρῆσϑαι. Τία (855. Αὐν. ῬΑ]. 41. ὙΌΙρΡΟ ὥςτ᾽ ἐπιχρ. 

. τὸ δ᾽ ἴσον. αν. Οἢν, Μοβαι. Ὁ. Εἰ. 1. ». τὸ δὲ ἴσον. 
44, 

. διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν. Ὦ. (. Ὁ. Ε. 1. τὰ, αν, ΑΙὰΑ. Β858. δέ. 

ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο. (455. Ατρ. Ο. Ἡ. 1. δ᾽ ἐποιήσ. 

οἵ δ᾽ ᾽49. Β45. τ. 1. οἵ δὲ 49. 

ἤδη δὲ ἦν. Οτ. ἤδη δ᾽ ἦν. 
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δ2. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. Τίὰ (55. ἀπ. ΡᾺ]. Ἀδρ. αν. Ὑα]ρο δέ. 
γιά. δὰ ἸΥ͂, 15. 

δ5. εἰ δ᾽ ὑμῖν. Οτ. εἰ δὲ ὑμῖν. 

-- εἰ δὲ ἐπί. ῬΑ]. (. εἰ δ᾽ ἐπί. 
δ6. δ᾽ εὐϑύς. Οτ: δὲ εὐϑύς. 

57. ἐπολεμώϑη δὲ, ὅτι. αν. δ᾽ ὅτι. ΄ 
δὃ, τοῖς τε ἐκλείπουσι. 1. Ὁ. τοῖς τ᾽ ἐκλ. 

θ6ο. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν. αν. δ᾽ αὐτῶν. Αἱ νἱά, δα 1|,Τι. 

61. ἱππεῦσι δ᾽ ξξακοσίοις. Τὰ 858. Αυρ. Ρ4]. Ο. Ὑαϊρο δέ. 
62. τῆς δὲ ἵππου. Ον. τῆς δ᾽ ἵππου. 

τ-- αὐτοὶ δ᾽ ἀναστήσαντες. στ. Β. Ὁ. Ε. Ἐ᾿ 1. νεἰξ. δά. δέ. 
65. ᾿“ϑηναίων. δὲ αὐτῶν. συ. δ᾽ αὐτῶν. 

6Ά4.. τὸ δ᾽ ἐκ; Οτε. ΟὮ. Χ ν. τὸ δὲ ἐκ. 

.-- τὸ δ᾽ ἐς. Ο. ἢ. ἘΠῚ. δέ: 

- ὡς δ᾽ οὐδείς 6 (855. Ατισ. ῬᾺ]. Ὁ, Βορ. (6) Η. ργο δὲ 
οὐδείς. 

66. τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις. (, δέ. 

6γ. κρύφα δὲ οὐχ ἥκ. Ον. δ᾽ οὐχ. 

68. τοῖς δὲ ἐπιβουλεύοντας (455. υρ. ῬΑ]. Βερ, ὝΌΪΡ. ὁ᾽. 

γο. οὐδ᾽ ἐκλογίσασϑοα: Ἐς, οὐδέ. 
, γι. νῦν δ᾽, ὑπ. Ὁ. Ἐ, δίον. δέ. 

--- ἀνάγκη δὲ, ὥςπερ τεσορία!η 6 (455. ἀπρ. Ῥα], Β: ὦ. Ὁ. 
Ἐς α. Η.Ὶ πὰ. ".. γα5ο. Β88. ϑῖο". “αϊρο δ᾽. 

γα. τῶν δὲ ᾿ϑηναίων. Β85. τῶν δ᾽ 49. 

- οἵ δ᾽ ἐκέλευον. ὅτ. Αν, ΟἸν,. Μοβαα. ". οὗ δέ 
σδ. αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν. Οὐδ 85.) ΑῸρ, Ρα]. Ο. 6. Ἡ. τήν 

77. ἐκείνως δὲ οὐδ᾽ ἄν. (4855. Αὔρ. Ρα]. Ο. Ἐς 6. Η. δυ- δ᾽ 
--- οὔτε τούτοις χρῆται οὔϑ᾽ οἷς. Οὐ οὔτε οἷς. 

γ»ὃ, ἡμεῖς δὲ ἐν. Ο, ἡμ. δ᾽ ἐν. 

8ο. εὕροιτε δ᾽ ἄν. (885. Β6ρ. (6.2) Η. Ἐ' δὲ ἄν. 

- πρὸς δὲ ἄνδρας. ὅν. δ᾽ ἄνδρας. 

85. μηδ᾽ ἐπειχϑέντες. αν. Μοβαμ, Ἐ'. μηδέ. 

86. πρὸς δὲ ἡμᾶς (858. Αυξ. Ρα], 6. Ε, 6. ΗἩ. ρτὸ πρὸς 
δ᾽ ἡμᾶς. 

-- ἡμεῖς δὲ ὅμοιοι, ὅτ. δ᾽ ὕμ 

“ὦ»: 
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νεϑι 9, Ἅαϊ]ρο μήποτ᾽ ἐκείνους μήτε ἄλλον. 

--- ξαυτὸν δὲ ἐκέλευεν. τὰ (8585. ἜῈ: Ῥᾳ]: σὲ. Ε: 6. Η. 1. 

ἐ Ῥυο δ΄ ἐκ. 

91. γνοὺς δὲ ἐκεῖνον. Αν. Ομν. δ᾽ ἐκ. 

--- οὐ γὰρ οἷόν τε εἶναι. Οδ85. ΑἸἷδ. ῬΥῸ οἷόν τ΄ εἶναι. 
95. ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ. τ΄. Ὁ. 1. δὲ αὐτοῦ. 

.-- τοὺς δ᾽ ἄλλους. αν. δὲ ἄλλους. 

96. ἦν δ᾽ ὃ πρῶτος. Ε΄ Ὁ. δὲ ὁ. 
97. τούτων δὲ ὅςπερ. αν. δ΄. 

9. αἰτίαι δὲ ἄλλαι. ιν. δ᾽. 

χ02. εἰπόντες δὲ, ὅτι. Οτ. δ᾽ ὅτι. 

- οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. (. οἵ δὲ Ἄϑην. 
105. τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως. Ο. δέ. 

10γ, ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽, αὐτούς. Οὖ, δ᾽ ἐπ᾽ αὖτ. 
109. οὗ δ᾽ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ε ΟΔ58. Αυρ. Πορ, (6.) ἀν. ΑΥ. 

Ομν. Ὁ. Ε᾿. ΑἸἰὰ. ΕἸον. 8348. ργοὸ οἵ δὲ ἐν. 

-- ὡς δὲ αὐτῷ. αν. ὡς δ᾽ αὐτῷ. 
111. οὐδ᾽ ἄλλο προὐχώρει. Β. οὐδὲ ἄλλο. 
115. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς. Αν. ΟἾτ. τη. δ᾽ αὐτοῖς. 

γ14. “Εστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες. Ατ. Ομν,. Ὀίοι. Η] δ᾽ ἐξοικ. 

115. ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς. Ον. ἂν. Οὐ». Μοδηα. πη. δ΄. 
116. ᾿“ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο. τ. ὃ 

-- αἵ δ᾽ ἐπὶ Χίου. Αν. αν. Μοβηα. δέ. 

ἀπ ὕστερον δ᾽ αὐτοῖς. (458. ΑὩσ. ΡᾺ!, Ηδς, Η. Ον. Ὑα]ρδο δέ. 
118, τότε δὲ οὐκέτι. Οὐ. δ᾽. 

121, χατὰ πολλὰ δὲ ἡμῶς εἰκός. α΄. ὃ 

--- οἷοί τε ἐσμέν (455. Ατισ, Ἐ᾿ Ἀθῤ, (6.) Η, Θν». 1. γο]ρο τ΄. 

--- ὃ δὲ ἐκεῖνον 6 (85. ΑὕρΡ. Ρὰ], Βερ.- αν. Μοόβαα. Ὁ. Ε. 

Ῥτο δ᾽. 

.-- χρήματα δ᾽ ὥςτ᾽ ἔχειν. Ατ. ΟΠν. τὰ. δὲ ὥςτε. Ἐς ὥςτε. 
-- ἡμεῖς δ᾽ ἐπί. στ. δέ. 

122, ὃ δὲ ὀργισϑείς. Αν, Ογ΄, Ἐ. δ᾽. 

125, τὰ δὲ ὠφελείᾳ. ΑΥν. ΟἸν. δ᾽. 

χ24. τοὺς δ᾽, εἰ γνωσθησόμεϑα. ΟΥ. δέ. 
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1206. οὔτε ἐκεῖνος. αν. οὔτ᾽. 

-- οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. (. αν. Ατν. Οῇγν. δέ. 
ἊΣ χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου. ΕΑ. τ. 1. δ᾽. 
1959. μήτε νὺξ μήτε ἡμέρα (855. Αὑρ. (. Ε΄ Ἀδρ. (6.) Ρτὸ 

μήϑ᾽ ἡμέρα. 
155, προτιμηϑείη δ᾽ ἐν ἴσῳ. Δν. (ἢν. Ώδῃ. δέ. 

χ54, λέγεται δ᾽ αὐτόν. τ. Μοκαα. Ὦ. 1. δέ. 
-- ἦν δὲ ἐγγύς. Ατ, ΟὨγ, Ἐ᾿. δ᾽. 

157. πειϑομένῳ. δ᾽ αὐτῷ. ΓΟ. Ὦ. δέ. 
το ἐδήλου δὲ ἡ γραφή 6 (458. Δυξ. Ο. στ΄. 1. τὰ. τὸ να]σ. ὃ. 
χϑὃ,. ὧν δ᾽ ἄπειρος ε 455. Αυξ. Ρα]. Ἀερς. (6.) Η. Α΄. Οἰιν. 

οβαα. Τὰ. ῥγὸ δέ. 

χ 50. “Ἰακεδαιμόνιοι δὲ ἐπί, (455. Αὔρ. ΡΩ]. δ᾽. 

-- οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι 6 Οδ888. Αυρ. ῬᾺ]. Ο, Βερ. στ. Μοβαα. 

εν. 1ὍἘοει ταν ΒΟ δῊ, 

χάρο. μηδ᾽ ἐν. ΑΥ. 6]. Ἐ, χη. μηδέ (ν. μὴ δέ). 

τάι. οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ. (. Πδῃη. Εἰ. οὔτ᾽ 
χά, οὐδ᾽ ἥ. Ε. Ὁ. οὐδέ. 

.--- ἦν τ᾽ ἐπί. Ὅκπ. τε. 

χτάά4, οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ε (855. ἀξ. Ῥα4]. μεσ. Η. αι. Ὁ. Ε΄ 
Ι. τι. ριὸ δ᾽. 

τάθ. ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως. δτ- ὃ 
-- ἀνυπόπτως δὲ οὔ. δ΄. δ᾽ 

115}. 1. 
. γέγραπται δὲ ἑξξῆς. στ. ὃ 
. ὥοτ᾽ εὐθύς. Δν. Οἰν. Ώδη. 11. ὥςτε: 

γνώμην δὲ ἐποιοῦντο. ΤῸ, δ᾽. 

οἵ δ᾽ ἄλλοι Θηβαῖοι 6 (885. Αὐρ. ΡΔ]. Ὁ. Ἐ', Ἀερς. (6.) Η. 
συ, Ασ. Οχ. Β. τ. νεϑιἰΐ. εὐ. ργὸ δέ. 

ἐπέχεν δὲ ἡ Πλάταια 6 (8585. Αὐσ. ες. Ε. Ἐ. Βερ. (6.) 
Η. στε. Ασυ. (σ. Ὁ. Ἐ. ργο δ᾽ (οἵ. ΠΙ, 1οὐ.). 

- δ᾽ οὐχ. στ. δέ. 

6. τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει. Ο, Ὁ. Ε. 1. Δ΄’. Οἷην. τε. 
- τοῖς δ᾽ ᾿Αϑηναίοις. Ε. Ἐ.. δέ. 

σ. τά τ᾽ ἄλλα. Ατ. ΟἸν. ΕΣ. π|- τε: 

ΒΘ -ΡῸὩὉ 

ΕῚ 
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πόλεις δὲ ἑκάτερον 6 (455. Ατισ. (. Εν, αι Ὁ. ἘΞ Ἂν, 

Ῥγο δ᾽. (ΟΕ ἘΝ, 109.) 
- τούτοις δ᾽ ἐς. Δι. Οἰν. Ῥδη. Μοβηα, τὰ. δέ. 

10. 

"ὩΣ 

τοιάδ᾽ ἔλεξεν ἜχμΙραμπὶ ἀ55. Απρ. Οτ. 
. χρὴ δὲ ἀεί. α΄. δ᾽. 
τῷ δὲ ἔργῳ. ατ. Τὶ δ΄. 

ἕπεσϑε ὅπῃ 6 (55. Δαρ. 6]. αν, Ἐ᾿ οοἄ, νεῖ, Βδίορῃ, ἃ. 
Η. δ΄. 1. τα. ῥγὸ ἕπεσθϑ᾽. 

9 

,. οὐδ᾽ ἐπί. Ατν. οὐδέ. 

ὁ δ᾽ ἐπειδή. (455. ΑῸρΡ. ῬΑ]. ατ. Αγ. 6». Ὁ. Ἐς, νεῖ. 
εἀα, ῥσοὸ δέ. 

. τοὺς δ᾽ ἀγρούς. Ο. Ε. Ατ. Οἤγ. δέ. 
ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον. αν. δέ. 

τὸ δὲ ἐν φυλακῇ 6 (4855. Βα]. Ο. Ε΄. α. Η. αν. Μοβκαι. 1, 
Ῥτο δ᾽. 

ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε. τ. Αν. Ομ, δ᾽. 

. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς. Ον. δ᾽. 
, στάσιν δὲ ἐνέσεσϑαι. Δεν. Εἶτ. δ᾽. 

ὦ. πιστεύων δὲ ὀρθῶς. δ΄. δ΄. 

. οὗ δ᾽ ἐν. Ἐ᾿ δέ. 

οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. 1. δ᾽. 

. οὗ δ᾽ ἐσπάρησαν. ἘΝ. δέ. 

. ξυνεστράτευσέ τ᾽ εὐϑύς. Ατ. ΟΠ γ. Εἰ. τε. 

. ὕστερον δ᾽ οὐ πολλῷ. Ἐ', δέ. 

. σχόντες δ᾽ ἐν. Ὁ. δέ. 

. ἐμοὶ δ᾽ ἄν. Αν. Οἢν. Ὅδη. Μοδαμ. Ἐ). ππι. δέ. 
τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι α Οι59. Απρ. ΡᾺ]. Ο. Βορ. στ. Ρνὸ δέ, 

, ὄρξομαι δ᾽ ἀπό 6 (865. Δυρ. Βα], Ο. Βοσ. 
. μετὰ πάντων δ᾽ ἐς. ἘΝ. δέ. 
. ὅδ᾽ ἀντοφείλων. Δεν. (ἢγ. Ἐϊ. πὶ. δέ. 

τῶν δὲ ἔογων. Τα ΟΔ88. Αὑρ. Ῥα]. Ο. Ε΄, 6. ἀν. Ὁ. ΠΠ|, άι. 
(Ξεἀ τὸ δ᾽ ἔργον οαρ. 42... τὶ Ρᾳ]. Η. 1. τατϑαβ δ4) 

, κάλλιστον δὲ ἔρανον. ὅν, δ᾽. 
τὸ δὲ ἐλεύϑερον. Αν. (Πγν. ἘΕ. δ᾽. 

. τὸ δ᾽ εὐτυχές. Οἷἶν. τι. δέν 
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40. τὰ δὲ, αὐτῶν. δ΄. δ᾽. 

44. τοὺς δ᾽ ἄλλους. Δτν. Ομγ. Νέοϑηιι:. [᾿. τι, δέ. 
--- ἥδιστά τε ἄν. Θ΄. τ΄. 

ἅιτ. ἐπιπλέον δὲ ὅμως. Αγ. Οἢν. Ε. δ᾽. 
55, ἐπίεσε δ᾽ αὐτούς. αν. δέ 

55, τῶν τ᾽ εὐδαιμόνων. Αν΄. ΟἾγ. ΕἸ. τε: 

--- τῶν δὲ ἁμαρτημάτων. τ. δ᾽, 

56. ἦγε δ᾽ ἐπί. (458. ῬΑ]. Βερ. Οτ. δέ. 
57. τῇ δὲ ἐςβολῇ. Ου. δ᾽. 

θο. εἷς δὲ ἕκαστος. ΟΥ. ὃ 

-- ὅτ᾽ ἔχων. Αν. 6], ἘΣ. Πίοι. τε. 
62. οὔτ᾽ αὐτοὶ --- οὔτ᾽ ἐγώ. αν. οὔτε ἐγώ. 
- ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι. Αγ. Οἰιν. Εἰ. τὰ, δέ. 
- αἴσχιον δὲ ἔχοντας. αν. δ᾽. 

63. οὐδ᾽ ἐκστῆναι. Ε΄. οὐδέ. 

-- λαβεῖν μὲν ἄδικον, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. (855. Διυρ. 4]. 
Ο. Ε΄. Ἀερ. (6.) δε. ὁ᾽. 

θά. ὅςτις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις. ΟΥ. Αν-. Ομγ. Εἰ. δέ. 

-- μήτε ἔνδηλοι. αν. μήτ. 

65. ὕστερον δ᾽ αὖϑις. Ε. Ἐ᾿ δέ. 

--- οἵ δὲ ὕστερον. στ. δ᾽. 
-- σφαλέντες δ᾽ ἐν. Α΄ν. ΟἾγτ, δέ. 

6. παρατυχόντες δὲ ᾿4ϑηναίων. ΟΥ. ὃ 

68. ὕστερον δὲ ἐν. αν. ὃ 
θ9. μήτ᾽ ἐκπλεῖν. τὴ. μήτε, ὨΪδὶ μευ ιἰποὶ δὰ μήτ᾽ ἐςπλεῖν, δὶ 

6168. Ο. Η. μήτε. 

--- ἑτέρας δὲ ἕξ. Ο.1. δ᾽. 

70. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος. Ο. δέ. δά ΤΥ, δι. 
-- ἐπὶ τοῖςδε οὖν. Οτ. τοῖςδ᾽. 

σι. ἐστράτευσαν δὲ ἐπί ε 0458. ῬαΪ. Ο. Βερ. ρΡγῸ δ΄. 

- ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος. Ὠϊοη. δ΄. (Δι ν]α. 1,10. 47. 1Υ,.2.) 

“, δέχεσϑε δὲ ἀμφοτέρους. Ὀίοα. δ᾽. 

. οὗ δ᾽ ἀκούσαντες. ΕΑ. Ἐ᾿, δέ. 

- οὔτε ἐν (455. ῬΑ]. Ἀ6ρ. (6) Η.ταν. Π. 1. ῥτὸ οὔτ᾽. 
"ὃ. τοὺς δὲ ὕπνον. τ. δ᾽. 
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γθ. ὑπόνομον δ᾽ ἐκ. τι. δέ. 

- ὥςτ᾽ ἐπιβάλλοντας. ΑΥν, Οἢγ. ει. Ε. ὥςτε. 

γ. ἔς γε ἐκεῖνον. Ατ. ΟἸιν, τη. γ᾽. 
"ὃ, αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο. ΑΥν. Οἴν, Ὥδη. Ὁ. Εἰ. τη. δέ. 

- οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύϑερος. Οὔτ. Ώδη. Τὰ. οὔτ᾽ ἐλ. 
γο, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους. (. Ἐς ΑΥ. δέ. Αἵ, δὰ ΤΥ, δ.. 
--- ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν. τ. ὃ 

80. τὸ δ᾽ ἐκ. Ἐ᾿. στ. δέ. 

δι. οὔτ᾽ ἐπέσχον. Αν. ὍΗτ, Ῥαῃ. Ὁ. Ἐ᾿. τι. οὔτε. 
- ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο. ΑΥ΄ τη. δ΄. 

- δοχοῦσι δ᾽ οἵ. Ὁ. (Ὁ) αν. Ατ. Οἢν. Ε᾿ δέ. 

82, τὰ δ᾽ ἐκ. Ο. Ε, στ. δέ. 
ὃ5. στρατηγοὶ δὲ ἦσαν. αν. 

- οἷοί τε ἦσαν ε (485. (. ᾿ ΒἈερς. (6.) στ΄. ῥγο τ΄. 

δά, οἱ δ᾽ ᾿ΑΙϑηναῖοι ε Ο855. Ρα], Βορ. Η. αν. Ὁ. 1. ῥγοὸ δ΄. 
- τοῦ τε ἀνέμου. Αν. ἢν. τ΄. 

- φεύγειν δ᾽ ἐς. Αν. Οἷν. Ἐὶ δέ. 

ὃ6. οἱ δ᾽ ἐν. α΄. δέ. 

ὃ7. ὑμῶν δ᾽ οὐδ᾽ ἡ. Τία Ο 455. Ο. μεσ. (6.) αν. Ὁ. Ῥτοὸ δέ. 

-- ἄνευ δὲ εὐψυχίας. Ὁ. δ΄. Β. Βεν. νεῖ, εαἀ. ὅι0Ὁ. δ᾽. 
- τέχνη δὲ ἄνευ. Οτ. διοῦὺ. δ΄. 

ὃ9. μηδὲ αὐτοί. Ατ. Οἤν, Τὸ. τι. μηδ᾽. 
---- τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ. (. Ἐ΄ δέ. 

-- τῷ δὲ ἑκάτεροι. Ο. δ᾽. 
- οἵ δ᾽ ἐκ. Ατ΄. ΟἸιν. ΕΠ. π. δέ. « 

- οὐδ᾽ ἐςπλεύσομαι ε (458. (]. (, Βορ. Η, στ. ἢ. 1. ῥτὸ 

οὐδέ. 

-- οὔτε ἂν ἀποχ. τ. Αν. (ἢν. Ε. οὔτ᾽ ἄν. τη. οὐδ᾽ ἄν 
π᾿ οὐδὲ ἀναστροφαί. ΑΥ. ΟἾτ. τι. οὐδ᾽. 
- ὑμεῖς δὲ εὔτακτοι. αν. ὃ 

90. τὰς δὲ ἄλλας. Αν. (ἢν. ὃ 
92. τοὺς δὲ 4ϑηναίους 6 885. Βα]. (, Ε΄ Βερ. (6.) Η. ὅτ. 

1. ῥσο δ᾽. 
95. οὐδ᾽ ἀπό. Ε. τ. οὐδέ. 

-- οὐδὲ εἰ, ΑΥν. ἢν. οὐδ᾽. 

., 
3 
φ 
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95. μηδ᾽ ἐχπλεῖν. ΑΥ. ΟἸν. Πδπ. Ἐ'. μηδέ. 
θά. βοηϑήσαντες δὲ ἅμ᾽ ἡμ. Θ΄. δ᾽. 
96. ῥεῖ δ᾽ οὗτος. ατ. δέ. 
97. ὥςτε ἐπί. Οτ. ὥςτ᾽ 
.-- οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς. ἘΝ. οὐδέ. 

98. τοῦ δὲ ἱππικοῦ. [ἰὰ (499. Ἀερ, (6.) ρῥγὸ δ΄. 
-- ὁ δὲ ἄλλος. ατ. δ᾽. 

χο2. οὗ δὲ ἐν. α΄. δ᾽. 

- ἔρημοι δέ εἰσι ε (855. ῬΑ]. Ἀορ, (6.) ρχτὸ δ᾽. 
107. τούς τε ἐλευϑέρους. Ου. τ᾽. 

ὶ 110. Π]. 
5, οἱ δ᾽ ἐς τῶν. Ἐ΄, στ, δὲ ἐκ. 
15. νῦν δὲ ἐπειδή. Ὦ. δ᾽. 
- αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν. αν. 5.}0]. δέ. 

- πάϑοιμέξν τ᾿ ἄν. δ΄. τε. 
- ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες. Τα (488. ῬΑ]. (. Ἐς Β6ρ. (6) Οτσορτο δ᾽. 
18, οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι. ΑΥν. (ἢν. Πδπ. νεῖι. δά. δ᾽. 

--- φοούρια δ᾽ ἔστιν οἷ. ῬΑ]. Ο. αν. Ατ. Οἴν. Ώ. Εἰ. δέ. 

20. ὡς δ᾽ οὐδέν. Αν. Οἶιν. δέ. 

«ὃ. οὔτ᾽ ἀποκωλύσειν. Ὁ. οὔτε. 

- εἴτ᾽ ἀπομονωθήσονται. (458. εἴτε. 
.--- μήτε ἀνδραποδίσαι. Αν. ΟἾν. νεἰΐ. 644. μήτ᾽, 
- Πάχης δὲ ἀναστήσας. (185. τ. Μοδαα. ρῥτὸ δ᾽. 
29. οἱ δ᾽ ἐν. Ἐ', δὲ ἐν. 

-«- προομίξαντες δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς. [ἰὰ (455. ῬΑ]. Ο, Βε6ρ. τ, 
Ατ. ΟἸν. Ὁ. Ε. νεῖὶ. εαά. ρτὸ δ᾽, 

- ὅτε ἐς 6 (865. ΡᾺ]. Ο. αν. Βες. Ὁ. ργὸ ὅτ᾽. 
55. ὡς δ᾽ οὐκέτι. Ο,, δέ. 

56. τά τ᾽ ἄλλα. Ατ. τε 
58. τὰς δ᾽ ἡμετέρας. ΕΟ. 1. δέ. 

άρ. οὔτ᾽ ἀντοικτιοῦντας. Ὁ. οὔτε, 

άι. μετὰ δ᾽ αὐτόν. Β. δέ. 

ά2. διαφέρει δ᾽ αὐτῷ. Ὦ. δέ. 
- ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης. αν. Ὦ, δέ. 
--- μηδ᾽ ἐλασσοῦν. Αν. Ον, απ. Ὁ. Εἰ. 1. πὶ. μηδέ. 

45, τὰ 
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45, τὰ βέλτιστα δὲ ὅμως α (ε5. Ῥᾳ]. Ο, [Έερ Αὐ. Ομ. Ώβῃ. 
ΘΕ 

ἠδ. μήτε οἴκτῳ. Εἰ. μήτ᾽. 

--- οὐδ᾽ ἐγώ. Ο. οὐδέ, 
άρ. ὥςτε ἤσϑιον. αι, ψοὶὶ. δα, ὥςτ᾽, ᾿ 

δ. οἵ δ᾽ ἔλεγον. δι. δέ, 

58: τοῖς ὧδ᾽ φάθ: Ατσι Ομυ, Νοβαα;, δα πὲ οδ}.. ὅ9.Ψ 
δά, τὰ δ᾽ ἐν. ΑΥ΄. Ομν. ΕΞ τ. δέ. : 
δ: ἐμ δὲ ἐγενόμεϑα. Β. δ᾽. 

ὑμεῖς δὲ αἴτοοι. αν. ὃ 

6ο. ὡς δὲ ἐκέλευσαν. (459. γξῷ σε. ὑγοὸ ὃ .. 

δι οὔϑ᾽ ἡμεῖς. Ἐς Ατσ; Ομν. Πδη, Ὦ. ἘΝ πὶ, οὔτε. 

7: 

79: 
82. 

---- 

80. 
--- 

ϑ8ο. 
90. 

. οἵ δὲ ἐκ 6 (488. ΡΑ]..(, Ε, Ἀ6ς. (6.) Η, δ΄. Εὶ ργὸ δ᾽. 

. αἴτιον δὲ ἦν. αν, δ᾽, (416. νἱ4. 1,11. 1Υ, 26.) 

η, ὡρμᾶτο δὲ ἐξ, Ἐ, δ᾽. 

. τοῖς δὲ αἰσχοόν. Ἀδσ, (6.) δ᾽. 

. τῇ δ᾽ ἐπιγιγνομένῃ. (855. τεσ, Ὁ, Ἐ᾿ δέι. Ὧὰὲ νΙ, Ὁ: 8.7: 
ΤΥ, 0.  82:.3}.} 

ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι. Τία Ῥα], (. Ε, 6. δι, Β. Δι ΟΙν. 
Τγαμὶ μι. γψοὶΐ, εαὰ, 

τὰ τ᾽ ἐν. Ατ. Ὦ. τε. 

οἐ δ ἐπί, τ τς δὲ 

ἐστασίαζέ τε οὖν. Ον.τ 

τὸ δ᾽ ἐμπλήχτως. Αγ. δέ, 
δᾷον δ᾽ οἵ. αν. δέ. 
ξύμμαχοι δ᾽ ἦσαν. αν. Ατ. ἔτ, δέ. 

τεμόντες δ᾽ οἵ ᾿4ϑηναῖοι. αν. Ὦ.:1. δέ. 
τὸ δ᾽ ὑπενόστησε. τ, ἀν. Οἢγ, δέ. 

οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. (Ξ.88. δ᾽. 

. τὴν δ᾽ ἐν. Ἐ,, δέ. 

2. γενύμενοι δ᾽ ἐν. τ. δέ, 
οϑ. ἀπέχει δὲ ἀπό. ἄν. δ᾽. 

γ. τῇ δὲ ἕκτῃ ε Ολ885. Δυρ. Ρᾳ]. Ο, Ἐ', Ἄδερ, (δ. ) Η. ρνὸ δ᾽. 
111, οὗ δ᾽ ᾿Αμπρακιώται. αΥ. δέ, εἰ πιΐτα τοὺς δὲ ΠΡΟΣ Σ 

1{6 Δ ΟΔΡ. 112, οὗ δὲ ἐκ τῆς πόλεως. 

Τλμογα, 1. Ἐὶ 6 
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112. τὸν δὲ ὭΡΩΝ Τια (455. Ῥᾳ]. Ὁ. Βος. ρτὸ δ᾽. 
--- τὸ δ᾽ ἄλλο. Αγ». Οἢ!ν. δέ. 

115. ἰδὼν δὲ ὁ κ- ὑπολαβὼν δὲ ὁ ἐρωτῶν, ὁ δὲ ἐπεχρίνατο. εἴ 

νῦν δὲ ἔδεισαν τ. ῥγὸ δ᾽. ἰδὼν δέ οἰΐαιηι Ὁ., ὑπολαβὼν 
δὲ ὁ Ε. Ε΄, Ὁ,, νῦν δὲ ἔδ. Ο. 

ΤΡ. ΤΥ. 

ά, Ως δὲ οὐκ ἔπειϑεν. α΄. δ΄. 

6. οἵ δ᾽ ἐν τῇ ἅττ. α΄. δέ.: 

-- χειμών τε ἐπιγενόμενος. Ο. τ΄. 
8. ἦρχε δὲ αὐτῶν 6 485. Αὑρ, Ῥα]. Ο. Ἐς Βερ. (6.0) Η. συ. 

Αν. Οἰγ. Β. Ἐ. νεῖ, δα. (οἷ, ΤΥ, δ5. 110.) ΡιῸ δ᾽. 

10. ἀποβάντες δὲ, ἐν. Ο. Β΄, ες. (6) Ὁ. 1. Ομν. ὃ 

12. οἱ δ᾽ ἄλλοι. αν. δέ. 

γχ5. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. αν. δέ. (οἴ. οἀρ. 5:1. 58, 45.) 

- ἡσυχάζοντες δ᾽ ἐν τῇ γῇ. 1΄. Βος. (6.9) Οτ. οκαα. δέ, πο 
1186. 

14. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. τ. δέ. 

--- πέντε δὲ ἔλαβον ε (888. ῬΑ]. Ο. Περ. (6.) Η. σ΄. Ὦ. Ἐ᾿ 1. 
Αν, Ον. ῥτὸ δ᾽. 

οἱ δ᾽ ἐν. στ. δέ. 
. σαφὲς δ᾽ εἶναι. Α΄, ΟἿ». δέ. 
οἷόν τε ὄν. (885. τ΄. 

. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. αν, δέ. ΕΓ, ολΡ. 15. 

. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι. Ὦ. ὁ΄. 

οἷόν τε ἦν. α΄. τ΄. 

. ῥᾷον δ᾽ οἵ. Δι. δέ. 

. ἀπέϑανον δ᾽ ἐν. Αν. ΟΠ», Ὁ. 1. Τίοη. δέ. 

οἱ δὲ ὥλλοι. Ῥίοη. δ᾽. 

ο. οὔτ᾽ ἀνάγκῃ. Α΄, ΟἸγ, οὔτε. 

. ἣν δ᾽ οἵ. Ὅν. δέ. 

. οὗ δ᾽ ἄλλοι. αν. δέ. 

. τὸ δὲ ἄλλο. ΤῸ. δ΄. 

τοῖς δ᾽ ἡμίσεσι. τ΄. δέ. 

. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. αν. Αν, ΟΠ», δέ. (Αἱ νἱὰ, σᾶ. 15.) 
35..3 τ Ὗ 

ὃ. οὐδ΄ ἐφιέναι. ἃν. οὐδέ. 

ΡΞ ἘΓΉ Ρ 8. 607] 

μῶν. τῶ μι ὃς δι μῶν μὲι 

σι ἃ οὴ  » 
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48, οἵ δὲ ἐφυλάσσοντο. Νίοϑηα. δ᾽. 

51. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ. Οατ. δέ. (Αἱ νὰ, γδ. 102. 100. 4].) 

583. οἷόν τ᾽ ἦν. Ατν. Οἴν. 1). Ἐς ηϊ. τε. 
56. τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις α ΟδΔ58. ΑῸρΡ. Ῥα]. Ε΄ Βερ, (6.) δι. 

ῬΓῸ δ᾽, 

62. οὐδ᾽ ἐσώϑησαν. Ο. Τὶ. οὐδέ. 

--- τοῖς δ᾽ ἀντί. αν. δέ. 

65. ἣν δὲ ἀπιστήσαντες. Ο. Ἐ. 6. Ὁ. ἘΝ 1. Δυ. Ομ" Πδη. 
ἴῃ. «δ΄. 

68. οὔτε ἐπεξιέναι. Ἐϊ. οὔτ᾽. 

θο. ἀρξάμενον δ᾽ ὑπό. Ἀερ. δέ. 

- τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. (855. Απρ, (Ρ4].} Ὁ, Ἐν Βδρ. (6. "Ἢ Ε, 
Εὐ τα. δὲ ἀν νι. 15.) 

γι, ἡμέρα δ᾽ αὐτοῖς. Εἰ. δέ. 

ὃ9. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. ατ, δέ. (Αἱ νἱά, «(ἰ ΠΙ, γ5.) 

90. οἵ δ᾽ ὁπλῖται. α΄. δέ. 

9, μηδ᾽ ἐς. Μοβηα. μηδέ. 

46, οἵ τε ἐκ. (855. Αὔρ. τ΄. 

98. νῦν δὲ, ἐν ᾧ, Οα565. Αὐρ. ῬΑ]. Ἐ, Η. Μοβαα, δ᾽. 
104. οἵ δὲ ἐναντίοι 6 Δ 55, Αυρ, Ραᾳ]. Ο. Ἐ᾿ ες. (α,) Η. ἄν. 

Αὖ. ΟἸιν». Β. Ὁ. Ε. 1. νειι. δὰ, ῥσὸ δ᾽, 
110. ὡς δ᾽ οὐκ. Ατ, Οἢγ, δέ. 

117. τοῖς νεὶ τοὺς δ᾽ ἐκ. ατ. Ὦ. δέ. 

χιῦ, τοὺς δὲ ἐν ΠΜηισαίᾳ. Γ Ἀερ, (6) δ΄. 

120. πλέοντας δ᾽ ἀπό. ὅν, δέ 

«-- ἀποστῶσι δ᾽ αὐτοῖς. αν. δέ, 

- σημεῖόν τ᾽ εἶναι. ΟΥ. τε. 

121, τά τ᾿ ἄλλα. Δι. Ομν. Παη. Ὠ, Ἐ, 1. τε, 
124, ἱππῆς δ᾽ οἷ. αν. δέ. 

159. οἱ δ᾽ αὐτοί τε. (85. Απρ. ῬᾺ], Ἐ, Η, νει. εἀα, ὁ᾽, 
18:1. προςβαλόντες δ᾽ αὐτῳ. Ο΄΄. δέ. 
152, ἅμα δ᾽ αὐτός. ΟΥ, δέ. 

1}. Ὑ. 

1. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. (55. Δυρ, Ῥαϊ. Τ6ρ, (6.) δέ, Ὑι(. 
ὙΠ γδ, 

Ἐ62 
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α. Κλέων δὲ, ̓ 4ϑηναίους πείσας. ΘΟ. δ᾽. 

σ. οὔτ᾽ ἐπί. ΑΥν. Ομν. Μοβαα. 1. οὗτε. 

9. τὴν δὲ ἐπιχείρησιν. Ἐ,, δ᾽. 

χὅ. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. α΄. δέ. 

χά, ὥοτ᾽ ἀδύνατα. Βορ. ((.) ὥςτε. 

17. Νίσαιαν δ᾽ ἔχειν. Ὦ. 1. δέ. 

18, τὸ δ᾽ ἱερύν. Ἀθρ. δέ. 
-- ξυμμάχους δ᾽ εἶναι. ΑΥτ, ΟἸν, δέ. 

-- ἣν δὲ ᾿Αϑηναῖοι. Ὁ. Β. Ὁ. δ᾽. 

.-- ὁ δ᾽ ὅρκος. Ον. δέ. 
οι. οὐδὲ ὅ. δ΄. οὐδ᾽. 
--- ξλϑὼν δὲ αὐτός. αν. δ᾽. 

“5. ταῦτα δ᾽ εἶναν α]ΐεγο ἰοοο Ἐ', ὅτ. Νοβαμα. δέ, 

26. οὔτ᾽ ἀπεδέξαντο. Αν. Ομ». δι. Ὁ. 1. οὗτε. 

49. δ᾽ αὐτοῖς. ΟΥ, δέ. 
5}. οἵ δ᾽ ἐτράποντο. α΄. δέ, 
55, ἀδύνατοι δ᾽ ὄντες. Οτ. δέ. 

54, τοὺς δὲ ἐκ ὁ (485. Αὐρ. ῬᾺ]. Ο Ε΄ Πορ. (6.) Η. ΑΥὖς, ΟἸιν. 

Μοβαα, 1. Καὶ. τὰ, Ῥτὸ νπ]δ. δ΄ ἐκ. 

-α ὕστερον δὲ αὖϑις. Ο. δ΄. 

56. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. Βι65, ((.) δέ, 

άι. τάδε ὕμως. δτ. τάδ᾽. 

.--- ἐκέλευον δ᾽ οἵ. τ΄, δέ. 

46. τοὺς δὲ ὅρκους. ὅτ. δ᾽. 

48. ἀρκεῖν δ᾽ ἔφασαν. Αν. Ομν, δέ. 

49. μηδ᾽ ἀγωνίξεσϑαι. 6. αὖ. μηδέ. 

.-- ὅτ᾽ ἐςέπεμψαν. Ἡ. αν. Μοβαα. ὅτε, 
δο. δέος δ᾽ ἐγένετο. ὅν. δέ- 

δι. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. ὕν. δέ. 

56. ᾽“ργεῖοι δ᾽ ἐλθόντες. Οὐ. δέ, 

δ. τὰ δ᾽ οὐ καλῶς. 6. δέ. 

-- ἡγεῖτο δὲ "4γις. στ. δ΄. Δὲ υἱ 4.11, υἱὲ 

δ9. ἵπποι δὲ αὐτοῖς. Μοϑβηκ, Κὶ, δ᾽, 

- τῶν δὲ ᾽Δργείων. αν. δ᾽. 

60. ἐν αἰτία δ᾽ εἶχον. Μοβαα. δέ. 
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Θὰ. δὲ ἔκέ. Κ΄, δ΄, 

--- οἵ δὲ ἄλλοι. δι. δ᾽. 
6ά, ἐν τούτῳ δὲ ἀφικνεῖται 6 Ὅλες, Αὐρ. 6... ΡῬτὸ δ΄. 

-- ὅμως δὲ ἠπείγοντο. Ὅν, ὃ 
65. οἱ δ᾽ ̓ 4ργεῖοι. Τα ΟΔ88. Ἄμε, Ῥᾳ]. α Ἕ, Ῥερ. ὑμῶν σε. 

Αὖι Ομν. Ὁ. Ἐς Κὶ απ. νοις, δἀ. ρυὸ δέ. 
66. αὖϑις δ᾽ οὗτοι. τ. δέ. 

γ2. τῷ δὲ ἄλλῳ ε (485. Αυρ. Ρ4]. Ηος. Η, στ. Ὦ. ἘΜῚ1,. Κ' 

τη. Ατ. (ιν. νεἰξ. εὐ. ῥστο δ᾽. 

“6. τὸν δ᾽, ὡς. δ΄. δέ. , 
τ. οἴκαδ᾽ ἀπιάλλειν. Ἄδ5. (6..) οἴκαδε. 
82. ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπ᾽ οἴκοι. 1, δ᾽. 

84. τῶν δ᾽ ̓ ϑηναίων. Ὁ, 1. δέ, 

91. χρησίμως δ᾽ ὑμᾶς. Οτ. δέ. 

ἡ. ἐν δ᾽ ἐκείνῳ. Ῥαϊ, στ. δέ. 

χοῦ, τοῖς δὲ ἐς 6 (455.λΔπ5. ῬΑ]. Ἀοσ, Ἡ. 1. αν Δι. (ἢν. Τ αι. 

Ὀίοη. ϑῖο. ρσο δ᾽. 

105. τῶν δ᾽ ἐς. στ. Πιίοη. δέ 

112. οὔτ᾽ ἐν ὀλίγῳ. ἘΪ. οὔτε. 
χιθ. οἵ δ᾽ αὐτούς. ΟΥ, οἵὨ δέ. 

-- ὥοτε ἐκείνους 6 (855. Δτισ, ῬΑ]. Ἀδρ. (6.) Η. δ΄. Δυ, 

Οἰν. Καὶ. χη. ῥγὸ ὥςτ᾽. 
11}. ΥἹ. 

ἃ. Σικελοὶ δὲ ἐξ ̓Ιταλίας. Τία ἰνρεν Δυσ. ΡᾺ]. Ἀ6ςσ. Α. Οὐ. Αν. 
αμν. Ὦ. Ε. 1. Κα. γγο δ᾽ 

ά. ὕστερον δ᾽ αὐτοί. Τὰ εἰς ΡᾺ], Ο. Ε. Βερ. (6.) Η. Δι. 
Ομν, Μοβαι. Καὶ. Ῥυὸ δέ. 

δ. "ἄκραι μὲν --- Κασμέναν δὲ, ἐγγύς. Οα55. Δυσ. Δνυ. (ἂν 
ἘΠ ττη: δὲ 

6. σῶφρον δ᾽ εἶναι. Οτ. δέ, 

γ. οἵ δ᾽ ἤϑελον. αγτ. δέ, 
10. εἰσὶ δ᾽ οἵ, ἀν. δέ. 

--- ὑφ᾽ ὧν δ᾽ αὐτ. τ. δέ. 

11. νῦν μὲν --- ἐκείνως δ᾽ οὐκ εἰκός. ΟΥ. δέ. 

15. τοῖς δ᾽ ᾿Εγεσταίοις. Ῥα]. ορ. (6.) Η. Δνε. ΟἸν. Ὁ. Εν ̓ς. δὲ 
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χά, μετὰ τοσῶνδ᾽ ἂν μαρτύρων. σ΄. τοσῶνδε. 

15. τῶν δὲ ᾿Δϑηναίων. Ἐὶ. δ᾽. 

16. τῶν δὲ ἔπειτα. Βαν. ΑἸά, ἘἸοΥ, δ΄. 

-- οὐδ᾽ ἁμαρτόντων. Ὠ.. οὐδέ. 
17. οὐδ᾽ ὁπλῖται. ΟΥ, οὐδέ. 

τ, οὐδὲ ἐκεῖνοι. τ. οὐδ᾽. 
19. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. ΟΠ. δέ. 

20. χρήματά τ᾽ ἔχουσιν. Η.. τε. 

25. τὴν δὲ ἄλλην. Ὠ.1. δὴ. 
46. ἀκούσαντες δὲ οἱ 4ϑην. (455. Απσ, Βαϊ. Ἐν, ορ. (6.) Η.- 

20. ὃ δ᾽ ἐν. δ΄. δέ. 
“πο οὗ δ᾽ ἐχϑροί. αν. δέ. 

50. αὐτοὶ δ᾽ ᾿ἀϑηναῖοι. αν. δέ. 

ὅ1, οὗτος δὲ ὃ στόλος. Οτ. δ᾽. 

-- τῶν δὲ ἰδιωτῶν. Ο΄ν. δ΄. 

52. οἵ τε ἐπιβάται. Βι66. τ΄. 

55. τὸ δὲ ἀληϑές. α΄. δ᾽. 
--τ οἷοί τε ἔσονται. Οα88. Βορ. Δ΄ν, ΟἿν. Ὦ. 1. τ΄. 
54, ὥςτ᾽ ἔγωγε ὍΔ88. Αὐρ. Ρα]. 65. Μοβαι. Κα. τὰ. ριὸ 

ψα]σ. ὥςτε, 

-ὦ ὅπόσοι τ᾽ ἐσμέν Ο855. Δυρ. ῬᾺ]. Ε, Βερ. (6.) δι. Δυ. 
ΟὨν. τ. Βαγ. νεῖϊ, δα. Ὅυἶρο τε. 

50. τοὺς δὲ ἀγγέλλοντας 6 (485. Ῥαϊ. Ο. Εδρ. αν. ΑΥ. Ομ, Ὁ. 

1. Κὶ ργτο. δ΄. 

ὅ;. οἷς γ᾽ ἐπίσταμαι. ΟΥ. γε. 

58, οὔτε ἂν γενόμενα. α΄. οὔτ᾽, 
509, οὔτ᾽ ἴσον. Ατ. Οἰν. Κὶ. οὔτε. 
.--ο τοὺς δὲ ἔχοντας 6 ΟΔ55.ῬὈ4]. Ο, Ε΄. Ο. Η.1 Καὶ, ΑΥν, ΟἸνς ργὸ δ΄. 

-- τῶν δ᾽ ὠφελίμων. δγ. δέ. 

41, τὴν δ᾽ ἐπιμέλειαν. Ον; δέ, 

ή2, οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. Μοβαα. δέ. 

45, ξύμμαχοι δὲ οὗ ἄλλοι, Οὖ' δ᾽, 

--- οἵ δ᾽ ̓ Δ“ργείων. Οτ. δέ. 

16, αἵ δ᾽ ἐρ τῆς ᾽Ἐγ. Οτ. ΑΥ, Μοδαα, δέ, 
γὸ, ἐγοσὰν δ᾽ ἔξω. σ΄. δέ, 

Υ̓ 
᾿ 

ἧ 

ἢ 
Ἷ 



᾿ 

ΘΟ ΞΡ ΤΥ ἐρες σοῦ Οὐ. 

ΓῚ δ 

. γενομένης δ᾽ ἐν χερσί, Οἵ. δέ. 
, έ 
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, ἐπεὶ δ᾽ ἐκηούχϑη. Ού. δέ. 

. οἱ δὲ ἄλλοι. Ατ. Οἷν. Κ, δ᾽; 

, τοῦ δὲ ἐν. ἴϊὰ ἴζα89. ΑὩρ. Ρᾳ]. Ἐς δος. ((.) ἀν. ΟἹ χ. Ὁ. 

ΕΞ. Ἐ' χὰ πὰ ὅ-: ᾿ 

. οὐδ᾽ ἄν. Η. Ὁ. οὐδέ. 

56. οὐδὲ ἀπαγγεῖλαι. Δ΄. ΟΠ». Κι. οὐδ΄. 

, τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις. Ἀδ6σ. (6.) δέ. 

, οὗ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. αν. δέ. 

«ὁ ἐν. Ε΄. Ὁ. Εγδέ 

. τοῦ δ᾽ δηνμομεοα χειμῶνος. αν. δέ, (Αἵ νι4. δὰ ΠῚ, 

»5. οἱ ὙΠ, 2. 7. 29. 61.) 
. οἵ δ᾽ ᾿ϑην. ες (ἀτ" ὑξ, 

. ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ ᾿άϑην. Οὐ. δέ. 

. τοὺς δὲ ἱππέας. Ου. ὃ 

. ὑπομένουσι δὲ οὔ. Ἡ. δ΄. 

ἐγὼ δὲ; ὅτι. αν. δ᾽. 

. οὔτ᾽ ἐν ταύτῃ. Δ΄. οὔτε. 

- 32 

τοῖς δ᾽ ἐμπειροτέροις. (ι΄. ἣέ. 
2 

τοὺς δὲ ἀνθεστῶτας. τ. ὃ 

,. εὐταξίας δ᾽ ἐς. [4 (458. Ῥ4]. Ο. Ε΄. Η. Δν. 

ψαΪ]ρο δέ. 
,. ᾿Αλκιβιάδης γὰρ, ὅτ᾽ ἀπήει. Τία (α58. ΔῈΡ. 

(6.) Δι. Οἱν. Ὁ. Ἐὶ. Κα. τὰ. ΡγῸ ὅτε. 

. μήτ᾽ ἐπί. σ΄. μήτε. 

. τὰς δὲ ἐνθάδε. Ἰ. δ΄. 

τῇ δὲ αὐτῇ. σι. δ᾽. 
» 3 

οἵ δ᾽ ἐπί. αν. δέ 

. τοῖς δὲ ὡς. Οι. δ᾽. 

τῇ δ᾽ ἐμῇ προφάσει. ΟΥ΄. δέ. 
. τοὺς δὲ ἐπί. αν. ὁ. ἱ 

δ, »ν ᾽ 3 

. ὑμῖν δ᾽ οὐ. αν. δέ 

οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. ΟΥ, δέ, 

οἵ δ᾽ ἐς. τ. δέ. 

τύτ᾽ εὐϑύς. τότε. ΟΥ̓. 

ά59 

Ομτς Κὶ. αἱ. 

ΡΒ]. ἘΞ ορ: 
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89. μηδ᾽ οὕτως. νυ. μηδέ. 
90. μενὰ δὲ ἐκείνους 6 Ολ88. Απιρ, ῬΑ]. Ἐ, 6. (Β665.) Ῥιὸ δ᾽; 
-- τὰς δ’ ἐντειχισάμενοι. Ον. δέ. 
92. οὐδ᾽ ἐπί. Οὐ. Μοβᾳα. οὐδέ. 
ο5. μέλλοντες δ᾽ ἔτι 6 (858. Απρ, ἤερ, (6,4) οἱΐαι δέ, 
94. ἐκεῖϑεν δὲ ἐπισιτισάμενοι. -Ο. Η. δ᾽. 
οὗ, τοὺς δ᾽ ἐπρίαντο. ἀκ ἮΝ 
99. ἐκείνους δὲ ἄν. συ, 

--- κατὰ γῆν δὲ ἐκ. [τὰ Αὐ Δυρ, ῬΑ]. Ε΄. (6. (Β65.) Δν, Ομν. 
Κ., νοίι. ϑὐὰ, ρτὸ δ᾽ ἐκ. 

110. ὙἹΙ]. 
ι, Εἶτ’ ἐν δεξιᾷ --- εἴτ᾽ ἐν ἀριστερᾷ. Ἄν, ΟἾν, Ρ]8 εἶ εἴ - 
5, οἵ δ᾽ ἐκ. Οὗγ, δέ, 

ὅ, οὗ δὲ ἐν ὀλιγωρίᾳ. Ἡ, δ᾽. 
- τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. ΑΥν΄. ΟἸν, δέ. ΙΔ ΤΥ, χ5. 
4. οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. ὅν. Ατν. ΟἸΙν. δέ. ᾿ 
8, τοὺς δὲ ἱππέας. Τια (855. Αἰιρ. Ῥα]. 6. ΚΕ, Ὦερς, (6) Η. 

Ατ. Ον. Ὁ. Ἐ.1. Κ. τη. ριὸ δ᾽. 
, ἦρχε δὲ αὐτῶν. τ. δ᾽. ΟΕ. ΤΥ, 8, 

11, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. ΤΙ. δέ. 

1, οἵ δὲ ὑπό. Η. δ᾽. 

-- οἵ δὲ, ὡς. Ἡ. δ᾽. 
γᾷ, αἰτιωμένων δὲ ὕστερον. ΟΥ, δ᾽ 
15, τῶν γ᾽ ἐνθάδε. Ἡ]. γε. ἡ 
τ, οἵ δὲ ᾿“ϑηναῖοι. αν. ὃ᾽. 
- στρατιὰν δὲ ἄλλην. ὅν. δ᾽, 
19. ἡγεῖτο δὲ "Ἅγις. αν, δ᾽, Μαῖς. νἱᾷ. Π, γι. 
30. οἷόν τ᾽ ἦν. ΑΥν. Ον. Μοϑβηα. τε. 
21. οὐδὲ ἐκείνους --- οὐδὲ ἀΐδιον. Ἡ, δὶ5 οὐδ᾽. 

ἡνο 

' 

᾿ 

᾿ 
᾽ 
᾿ 

22, οὗ δ’ ᾿Αϑηναῖοι. Ἡ. Μοβηυ. δέ. 
35, ὅμως δ᾽ αὖϑις. δτ, δέ. 
ΟἹ '- . οὗ δ’ ἄνδρες. Η. Λε. δέ, 

τὸ τὲ ἄλλα. ΟΥ, τ΄. [ἰὰ εἰΐαηι άο. 
2, οὗ δ’ ἐκ τῶν. (, Η, δέ 

δ᾽ ἤδη. Ἡ, δέ, 

| 
ῳ ιϑ 

ἱ 



55: 
54. 

50. 
50. 
άο. 

ά:, 

τς μα Ϊ 

[ 
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οὗτοι δ᾽ οὐδέ. Οτ. δέ, 

οὐδ᾽ ἄνδρες. ΟΥ. οὐδέ. 

τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων. Ἡ. δ᾽. 
οἵ τ᾿ ᾿Δϑηναῖοι. ΟΥν. τε. 
τοῖς δὲ ᾿Δϑηναίοις. αν. δ΄. 

τῇ δ᾽ ἐπιχειρήσει 6 485, Απρ. Βορ. Οὐ. 1. Ῥγὸ γυ]ς. δέ, 
οἵ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. Ὦ. δέ. 

καταδύσαντες δ᾽ οὗ Συρ. Ἀδρ. (6.) δέ, 
ἜΜ δὲ ἀρηῤόίο αὐοδ 

. οἷόν τε εἶναι. Η. τ᾽ 

5. πέντε ἡμερῶν. Τία τδοΐθ 855. Απδ. Τ, Βεσια, 1. Κ΄ 

Αν, Ομν. Μίοβαι, Ρτὸ πένθ᾽, 
«τ ὥςτ᾽ εἰ, Ο( Βδρ. Η. ὥςτε. 

οἵ δὲ ὕστερον. αν. δ᾽. 
. ἀπέϑανον δὲ οὐκ ὀλίγοι. τ. ὃ᾽, 

οἱ δ᾽ ἐσώϑησαν. 6υ. δέ. 

. οὐδὲ ὃ Νικίας. Ἐ΄ οὐδ᾽. 

. τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις. στ. δ᾽. 
-" 3 ΄ 

τῶν τε΄ ἀκαρνάνων. 6. τῇ. 

. εὕρηται δ᾽ ἡμῖν. Ἀθδ. (6.) αν. δέ. 

. οὗ δὲ ἐκεῖ ΟΔ55. ΑἸπρ. Τὰ Πορ. (6.) Ομγ. Μοβαι. τὰ, ργὸ 
σα] σ. δ᾽. 

. παρηγγέλϑη δ᾽ αὐτοῖς (858. Δυρ. ῬΡαᾺ]. Ε', σ. (Εερ.) ον. 

Ι. Κ᾿ Αν. ΟἸιν. Μοβαα. 11. ῥγὸ δέ. 

. ἐπειδὴ δὲ οὗ ν6] ἐπειδὴ δὲ χαὶ οἵ. ΡΉ ἐπειδὴ δ᾽ οἅ 
τ ΠΟ, 

πολλὴ δὲ ἡ. Ὀίοῃ. δ᾽. 

ξυμπεσουσῶν δὲ ἐν ὀλίγῳ. Οτ. δ᾽. 

τῶν δ᾽ ἐπιβουλήν. Ατν. ΟΠ». δέ, 
.« ὖ τε ἐκ τῆς γῆς. ὨΙοη, τ᾽. 

ἀνεθάρσησάν τε ἄν. στ. τ᾽, 
οὗ δ᾽ ἐπί. Ὦιοη. δέ. 

τοῖς δ’ ἐναντίοις, Ἐϊ. , (Περ.) δέ, 

ἀντὶ δ᾽ εὐχῆς. αν. δέ, 
δ ὁ ἃ Ε , » 

οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ. 1. οὔτε, 
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ΩΣ: 

---- 

86. 

ὅν. 

---- 

10, 

τάχα δὲ ἄν α (55. Αὐρ. Ρ]. Ο. Τὶ, Πορ. (Ο.) Δν, ΟἸ"ν. 
Ὦ, Ἐς 1 Ῥυὸ ὃ᾽. 
πουδὴ δὲ ὁμοίως. ὅν. δ᾽. 

᾿ἀναπαυομένων δ᾽ αὐτῶν 6 (458. Λτσ, ῬΑ]. Ο, Ἐ. Ο. (Βςρ.) 
Δι. ΟΠ». ἴοβαα. Τὸ. 1. Κ, τὰ. ργὸ δέ.. 

. ὑστέροις τ᾽ οὖσι 685. Λὰρ. Ῥὰ]. Ο, Ἐ. 6. (Β6ρ.}1. ργὸ τε. 

δὲ οὐκ. 1. ὃ. 

ὁ δ’ ἀπιστῶν. ΌΥ. δέ. 
. γνόντες δὲ οἱ ᾿48. Οἐ. ὃ). 
. Νικίας δὲ, ἐπειδή (855. Δυρ. Ῥαᾳ]. Βορσ. (6.) σ΄ν. Αν 

Ομν. 1. Κ. δ’. 
, ἐπέπιπτόν τε ἀλλήλοις. τ. τ᾽. 

5, τοὺς δὲ ὄλλους. {ν΄ δ᾽. 

πολλοὶ δὲ ὅμως. Δν. Οἴν. Καὶ, ὃ 

τῶν γε ἐπ’ ἐμοῦ. αν. γ᾽. 

ὅμως δὲ οὐκ. ὦν. Μοβ(α. δ᾽. 
10, ὙΠ1Ι. 

Οὐδ’ ὑπηρεσίας. ΟΥν. οὐδέ. 

τό γ᾽ ἐπιόν. Ῥι65. γε. 
Λ 3 

, τοῦς τε οὖν. στ. τ΄. 
, 

. τάς τε ἐν. δύ. τ᾽. 
-»" 3 

τῶν τε ἀπό. α΄. τ᾽ 

ἔπειτα δὲ ἔδοξεν. ὅτ. δ᾽. 
8 “Ἣ 

ἔπεμψε δ᾽ αὐτοῖς. Ού. δέ, 

. τοὺς δ᾽ ἐλευϑέρους να]ρο. (885, Αυρ. ῬΑ]. δέ. 

ὡς δὲ αὐτῷ. Ου, ὃ 

οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι. Ἀ6ρ. Αν. ΟΙιν». Κὶ. δ᾽. 
τό τε ἐν νυ]ρο, 5ε6 858. Αυρ. Μοβαι. 1. τ᾽. 

εἶχον δ᾽ ἐπιβάτας 6 (4858. Αυρ, Ρα]. Ε᾽. α. (Βς5.) δι. Αὐ. 

Ομν. οβαυ. Ὁ. ΒΕ. Κ. 

. δὲ ἐκέλευε. Ὁ, 1. δ᾽. 

. τούς τε ἐπικούρους 6 (458. Αυξ. Ε᾿ α, (Ἀ65.) Δι. ΟἸιν. Ἐ. 

Ὁ7Ὸ τ᾽. 

. ᾿Εομοκράτους δὲ ἀντειπόντος. ΟΥ. ὃ 

. οὗ δ᾽ ἀποϑνήσκουσιν. Θ΄. δέ. 
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. οὗ δ᾽ ἐκ τῆς Δέσβου. Οἐ. δέ. 
. ἐπύϑοντο δὲ οἵ. αν. δ’ 

. ἔπειτα δὲ ἐς φυγήν. ὅτ. δ᾽. 
5, ἅπασαι δ᾽ ἤδη. ΑΥν. Ομν. Ὁ. Ἐ.1. Καὶ. νὰ, δέ. 

. οἵ δ᾽ ἐς τὴν “Ρόδον. α΄. δέ. 

--- ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐς Σάμον. Ἃν, δέ, 

“«--- 

96. 

δ. 
86. 
ὃγ. 

80. 

οἵ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι. “Αν, δ᾽. 

δὲ οὐ πολλῷ. 6ν. δ᾽. 
. ὥςτε ἀποκτεῖναν 6 ( 888. Λαρ. ῬΑΆ]. Ἐ. 6, (ο6.) αν. Δτ, 

Ομ. Ὁ: Ἐὶ, 1: ἸἈῚ τη Ῥτὸ ὥρτ᾽. 

. δόξας δὲ ὁ. θν. δὲ. 

. δ᾽ ἐς 6 885. Ατισ. Ῥᾳ]. νεἰΐ, εὐ, Ῥνὸ δὲ ἐς. 

. ἔτυχον δὲ, ἔτι. αν, δ᾽. 

. Στρομβιχίδης δὲ ἐκ 6 (455. Ατξ. Ο. Ε. αν. Ἀερ. δ γ αΣ 

ΟΠν. Β. 1. Κα. τὰ. νείξ. δδά. 

. οὔτε ζήτησιν οὔτ᾽ εἷ. Βεσ. (6.) Ατ. Ομν, Ὁ. σαγβα5 οὔτε, 

. ἐλϑόντας δὲ αὐτούς. αν. δ᾽. ῬδΪο δηἰδ τούτους ὃ’ Ε᾿. 
9 

. οὐδ᾽ ἐς ἄλλον. Ὁ. οὐδέ. 
" - » 

οὔτε εἰπεῖν. σύ. οὔτ᾽. 

. οἵ δ’ ἐν τάξει. στ. δέ. 
᾿ ΨΦῚ 

τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ. (ν΄. δέ. 

. οὐδ᾽ εὐθύς 455. Αὰρ. Νίοβηι. Ὑαΐδ5ο οὐδέ, 
3 »" 

οὐδὲ ἐν τῷ παρόντι. ἰ. οὐδ᾽. 

. οὗ δὲ αἰσϑόμενοι. Μίοδαιι. δ᾽. 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις νυ]σο. (455, Αὐς. Ε. δέ. Αἰαᾳαθ 1 86. 
σΔΡ. Ομ 68 ργδοίον Ὁ. αν, Ε, 
οἵ δὲ ἀκούσαντες ε (458. Λτρ. Ῥ4], Ἐς αν. Ἀςς. (6.) ρῖὸ 

δ᾽. Αἰ4αθ 1ἴὰ οπηπ68 Τρ. ὅ2. 
οὔτε ἐχείνοις. Ἀερσ. Δι. ΟἸιν. 1. οὔτ᾽, 
ἄλλην δὲ ἀνϑείλοντο. τ. δ᾽. 

οὐδ’ ἐντελῆ. ΟτΥ'. οὐδέ. 

μάλιστα δὲ, ἐπί. Ἀορ. (6.) τ. ΟἸν. δ᾽. 
διότι δὲ οὐὔ. τ. δ᾽. 
ἄλλοι δ᾽ ὡς. Ὅν. δέ. 

οὗ δ᾽ ἐκ 0488, Δυρ. Ε΄ α΄. (Β65.) Δυ. ΟΠ, 1. Ἰὰς τὰς Ῥτὸ δέ, 
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91. ἦρχε δὲ αὐτῶν. δν, δ᾽. 

95. ὥςτε ἐς 6 455. Δυρ. Ρα]. Ε, στ, Ἀδρ. (ἃ.) Αν. Ομ. Ε. 
1. Κ΄ τὰ. ῥυὸ ὥοτ᾽. 

οή. εἰκὸς δὲ αὐτόν 6 Δ55. Αυρ. Ἐ, Πρ, (α.) Δὲ. Οἰχ, Ε.1,Κ. 
--- οἱ δὲ ἄλλας. τ: δ᾽. ; ᾽ 

95. σημεῖον δὲ αὐτοῖρ. στ. δ᾽, 

99. Φαρνάβαζός τε ἐπεκαλεῖτο. ΑΥ. Ον. Κ. τ΄. 

.-- χεμιασϑεὶς δὲ ἀνέμῳ. αν. δ᾽. 

101. εἰσὶ δ᾽ αἴ. στ. Ὦ. δέ. 

χοά. τὸ δ᾽ ἕτερον. 1565. αν. Βερ. (6.) .4.». σιν. δέ. 
.-- τὸ δ᾽ εὐώνυμον. α΄, Βορ. Αν. Οπν, Κὶ. δέ. 

θ. Ν ἀέῳ αι 1 κι ὐ, δὲ μιὰ ὁ. ν. 

8. Εἴχοσιν δὲ εἴγοσι σοπέτα συ]!σᾶγεβ. το 0]88, 

Ἀ8 ῥυ βλθοίβα, 

ἵ, το. Εἴκοσιν καὶ ἕματόν (455. [ἰὰ εἰἴδτι 55. 
άν, εἴκοσιν ναῦς (458. 

χχθ. εἴκοσιν, καί 14. 

117. εἴκοσιν δέ 16. 

ΠῚ, 68. εἴκοσι, οἵ τ. Μίοβαα. 

οϑ. εἴκοσιν μάλιστα 0 888, 
107. εἴκοσιν ναυσίν α΄. 

ΤΥ, 28. εἴκοσι ἢ ῬΑ]. 

59. εἴκοσι ἡμέρας οἱ εἴκοσι ἡμερῶν (ὑα55. Δτιρ, Ῥ4], 
45. εἴκοσιν. Κορίνθιοι (888. 
45. εἴκοσιν καὶ ἑκατόν (,888., Ομ] 8 60 Απρ, 120. 

ἅν. εἴκοσι ἄνδρας (8885. 
110. εἴχοσιν τ. (85. ΑῸδ- 

Ὑ, 96. εἴκοσιν. καί (858. 

ὑά, εἴκοσιν, τῶν (885. 

-- εἴκοσι, ᾿Δργείων ῬΑ]. ΜοΞβαὰ. 

ΥΊ, 6γ. εἴκοσιν, καί (888. 

97. εἴκοσιν προςπεσόντες Οδ 58. 

Ὑ11, 1σὸ εἴκοσιν ἐπλήρουν ΑῸρ. Ῥα]. Ο, αν». Μοβαι. 
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ὙΠ, 19. εἴκοσι, ᾿Αττικαῖς Ῥᾳ]. Ο, Μοβαὰ, 
58, εἴκοσι, ὥς ΑὩρ, Ρα], Ὁ. Ὁ. 1. 

ὙΠ], 5. εἴχοσι ἑκατέροις Δ. θ4|. Μίσοηα,.- 

17. “5, εἴκοσι, ἔπλεον Ῥα]. ίοξαα., 

ά4., εἴκοσι, ἃς Δρ, Ῥα]. 

62. εἴκοσι, ὧν ῬΑ]. Μοβαα, 
47. εἴκοσι ὕμως (55. Δυρ. Βερ. 

Ῥ., Ν ἴῃ δ)115. νόοραρυ5 (ριδδίοσ εἴκοσι) φομίσγβ ΤΡ 0}85 

Δαἀάτίαπι, 

ΤῸ. 1: 

6. ἀποδείξειεν τὸ παλαιόν Αὑσ. 

“α΄. κρίσιν ἔσχεν" τούτου δέ (455. Ατιρ, Ὑἰπα, 
27, τέσσαρσιν. καί Αὐξ. 

52. ἣν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖον δέ Η, 
ῶ ' 

50. ἀναισχυντουσιν. καίτον (855. Απρ. 
80. δι. ὦσιν. Ταύτας 6. 

5:. ἐπιπλέουσιν " τότε. Ἡ. 
02. ἐπίωσιν, Χαλκιδέας ἘΠ, 

θὅ. 66. εἷλεν. Τοῖς α. 

7ο. γνῶσιν. καί (488, ἢ. 

σι. ἔτυχεν γάρ ῬαΪ. 
»ὅ. ἔστιν. καί (858. Αυξ. 

85. εἶπεν. παρελϑών Η. 

95. ἐνύμιξεν τῆς Αυδ, 
109. ἐκράτησεν, καί (855. Δυς, Ῥαϊ, 

χ10. ἔπραξεν περί Ὁ. 
χ26. χατενύησεν, τό, τε Ἡ. 

10. «ταρεῖχες, καί (855. Δυξ. ῬαᾳΪ, 
152. παρεῖχεν, τῇ α. 

.-- παροῦσιν. τά Ο. 

58, ἐϑαύμασέν τε Ὁ. 
““-Ξ-. προρέφερεν πεντήποντα (α55, Δυς. ᾿ 



46. ἘἙΑΒΒΕΑΘΟ ΡὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΚΑΕ, 

,59. μι ἐτελεύτησεν. “Δακεδαίᾳ, α.Ἡ.: 

Τὰ». 1. 
5. ὁμολογοῦσιν τούς Ἡ. 
- ξυμβαίνωσιν" καί (488. (δ. 

25. αἱροῦσιν" καί Ἡ, 
5γ. πᾶσιν τό δ΄. 

δι. ἔβλαπτεν σῶμα Ἡ, 

δ0. ἤλπιξεν, ξύλλογον Ε. 

6ά. εἰσίν. τοιαῦτα Ἡ. 1. 

66. ἀφεστηπκόσιν, Κύρῳ (885. 

67. πείϑουσιν τόν Ἡ. 

70. σ1. ξυνέγραψεν. Τοῦ Βιες. Ἡ. 

73. εἶπεν. Δίκαια νυ]5ο, 564 (498. Γ΄, α. Η. δι. Ὁ. Ε᾿ 1. 
11. εἶπε. ἫΝ 

- εἰσὶν νῦν ῬαΪ. 
σά, σφίοιν ποιεῖν (, ; 

80. χρατήσωσιν (κρατήσουσιν), καί ΔῸΡ. Μοβαα. 

“- πέμπουσιν" τῷ Ἡ. 

--- οὖσιν. καί 6. 

--- περιέμενεν. Κνῆμος Ῥα], Η. 

ὅ5, σφίσιν, καί α. 1ιὰ Π. 80. 

96, ἦρχεν. καί (8858. 

99. οἰκοῦσιν. τῆς Ε. 

100. ῳκχοδύόμησεν, καί (4885. ῬΑ]. Πεσ. 
101. ἐστράτευσεν, καί Ἡ. 

-- ἐςέβαλεν, καί ῬΑ]. Ὁ. 1. 

105. (ἴῃ ἤπθ 11}01}]}} ξυνέγραψεν Ὁ. Ἐς 6. Μίοκαι, 0, 1, 

Ταῦ. 11, 
10. Ἕλλησιν. καί 1. 
25. 26. ξυνέγραψεν. Τοῦ Ἡ. 

51. ὑφέλωσιν, καί (855, τ, 

ὅ2, ἀφῆκεν, καί Ἡ, 

56. ἡβῶσιν, παῖδας Η. Ὁ. Ε΄ 1. 

ά!. εἶπεν. μετά (458. ῬΑ]. αν, 
44. προϑεῖσιν, καί (1455. Ῥα]. 



ἙΑΚΒΔΟΘΟ ΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΚΙΡΤΌΒΑΕ. 4: Ἃ 
45. πόλεσιν πολλῶν ΤΙ. 

4ν, ἐστὶν, καί (455. Ὁ. Ε, 

40. εἶπεν. ῥηϑεισῶν "ῬΑ]. 
6. ἔχωσιν, καί ῬαΙ. 

62. ἐστὶν νόμοις Ἦ, 
π- πρατήσειεν, κατέχοντες (. Ε΄ Βέρ. Κα ) ἜΣ ΟΣ, “εἰ εἴς 

ἔποναὶ 1 (855... ἀθίδε α]ι. 1, Εἔαβα, ᾿ 
82. ἔχουσιν, διά (455. 
94. ναυσίν. καί Η. ᾿ ΝΡ 
98, ἀπέϑανεν δέ Ῥα]. 
102. χρατήσωσιν, πᾶν Οτ. 
109. ἅπασιν, κρύφα (485. 
115, ναυσίν. τῆς Ἡ. Οτν. 
116, (ἴὰ η6 Πργ]) ξυνέγραψεν Ο΄ Ο, ἩΙ Τ. 

710. ΥΥ. 
5. καταλείπουσιν, ταῖς Ὦ. 
ὃ. σφίσιν ποιῶνται Μίοϑβαα, 

10. ναυσὶν βᾷστοι Ὁ. 
τά, ἀνδράσιν" ταῖς τ, 

24, ἔστιν δέ (255. 
25. ναυσὶν περιπλεύσαντες Ον» 
28. ἐκέλευεν, καί Ολ55. ΑἸιρ. 

.« ἔλαϑεν κατακαυϑέν (855. Αὐυρ. Η. 
ἔστιν δ᾽ ἡ (458. Ατισ. 

. εἶχεν. γενομένης (458. Ατς. ῬᾺ] Οἵ, 
ἀπεῖχεν, καί (α55, Βα]. 

. διεγίγνωσκεν" δήλωσιν Ολ55. ΑἸρ. ΡΔΙ. 
“Δἰολεῦσιν. καί (858. Αυρ. Ρα]. 

45. ξυνέβαλλεν. καί (899. Δυρ. ῬὰᾺ]. δΈ Ἡ. 
-τ χερσὶν πάλιν ἦν ντιΐσο,, τὐὐὶ ΠΡ τὶ χερσὶν ἣν πάλιν. 
45. ἐστίν. καί (55. αν, 

ὩἹ ὡἹ ἡ 

Θ πα γον τινι [9] 

ΟἽ 

τῶι κῶς ὦ 

ῳῚ ιὦ 

46. ἀποκτείνωσιν, μηχανῶνται ΟΔ55, Ο. αι. 
2, ἔσεισεν, καί (85, ΑἸ. Ῥᾳ]. Η. αν. 
59. παρεῖχεν. καί Ο 888. Αἰῖσ, Δ]. 
57. ξυνετείχιζεν, ξυνῳελϑεῖν Ον. 



445. ΨῬΑΒΙΑΘΟ ΘΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΕ. 
θι. οὖσιν. πέφυκε τ: 
6γ. ἐστὴν, χαΐί (455. Δυρ. Η. (564 101646 1: κτείνουσι, καί. 

ΙΝ, ιοθ. ἐκήρυξε. καί. 100. οἰκοῦσι. καί. αι6. διέφϑειρε, 

καἰ.) 

γά, κατάγουσιν τούς Ο55. Αυρ, 1. 
.--- γ5. ξυνέμεινεν. "Τοῦ (485: Δὺρ. (. Η, τ. 

79. διέδραμεν, πρίν (888. Ῥα], Ο, Οὐ, 

Ὧι. ἐξῆλθεν, πλείστου Ῥαὶ. 

-- ἀπέστησεν τὰ πολλά Αυρ. 

-τιϑυν εἰσίν. Τότε Ἐς 

90. ἐτείχιζεν τοιῷδε (855. ΑὉΡ. Ῥαὶ. 
92. χκαταληφϑῶσιν, καί (855. Αὔρ. 

-- ἕξουσιν. τοσούτῳ (485. Ατ. 

96. ἔπαϑεν. δύαπες (858. Αὐρ. ῬΑ]. Ὁ, 

χοῦ. 10ά. εἶχεν, Τῆς Ἡ. 
χοΐ. σφίσιν βοηϑεῖν δγ. 

τοῦ. εἶχεν, τήν Η. 
τοῦ. παρεῖχεν, καί (885. ΔῈρ. Ρα]. Η. 

--- ἐκέλευεν, καί ΟΥν. 

109. ἔχϑεσιν βαρβάρων αν. 

α16. ἐπεβούλευεν. καί 455. Δὰρ, Η. 

χἰϑ. ἔχουσιν, καί ῬΔΙ. 

123. εἶχεν, τῶν Ἡ. 

χϑά. ἡσύχαζεν διά Π. 

135. ξυνέγραψεν. Τοῦ (Π15 ΠΟΣῚ 6Γ 11 Δ πον) (855, τιν, 
Ἐ. ες. αν. Μἴοβαα. 

1 Ὁ. Ὑ, 

5. Χεροίν" τοὺς δέ Η. 
- ἀπῆλϑεν, τὸ δέ Ἡ. 

ά, ναυσὶν δύο (455. ΔῸΡ. Ῥα], 
Ὁ. εἶδεν κινουμένους τάδ, 

10. μένουσιν. δῆλον Π. 

-- ἕστηκεν" καὶ Π. 

- ἔφευγεν. καί (455. Απιρ. ῬΑ]. α΄, 1]. 

- ἐτελεύτησεν. καί Ὁ. Ὦ. 
10. ἐσκύ- 
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᾿ 

10, ἐσχύλευσεν " καί Ἡ. 
- ἔστησεν. Μετά (498. τι. Η. 
14, ἀποστῶσιν" μετεμέλοντο [1]. 

-- νεωτερίσωσιν. ξυνέβαινε αν. 

χϑ. εἰδὲν, καί Μοδηα. 

20. ἔτυχέν τῳ (455. Απρ. ῬᾺ]. (6.) Η. 

21. εὗρεν κατειλημμένας Ολ88. Ατσ. ῬΑ]. Η. Ῥοθίγεμαι5 εἰἴ- 
181 ρϑΌΪο δπΐθ Χαλκιδεῦσιν, λέγων. 

“5. ἴωσιν πολέμιοι ἵ, 11. 

26. πράγμασιν, καί δ΄. 

ἐστὶν, καί (455. Αὐρ. αὶ], 

58. τέσσαρσιν βουλαῖς Ἡ.. 
άο. μονωθϑῶσιν, καί (δ55. Δυρ. 

45. ἐξέλωσιν, καί (455. Δῃρ. 

- ἴωσιν, τούτου 114. 

- ὯΝ 

45. ἔπραττεν, καί ((55. ῬαΪ. 
55. 56, διῆλθεν. Τοῦ ΟΔ55. Ῥαϊ. Ὁ. Η. 1. 

57. εἶχεν, νομίσαντες (455. ΑὕἸρ. ἢ]. 
6γ. παρεῖκεν " καί (458. ΡᾺ]. 
69. ἕξουσιν, χκαΐ Ογδεν. 

γό. παρῆλθεν, καί (455. Λπσ, 

75. ἀπεχώρησεν. καί (458. Δτιρ. ῬᾺ], Η. 
70. ἔτυχεν γάρ Ὅν. 

ὃ5. ἀπατηϑῶσιν (γιγνώσκομεν) Ἡ. 

ὃ9. πράσσουσιν, καί (55, ΟΥ. 
οὗ. ξυμμαχοῦσιν, πῶς Ἡ. 

111. εἰσὶν, πλεῖστ᾽ ὥν (855. Ατιρ. 
11}. ΥἹ, 4. ᾿Εστίν. τὸ δέ (155. Ρ4]. Ο. Ὁ. Ἑ. 

6. ξυγγενέσιν καί (455. ΑὉρ. 

7. -“ξυνέγραψεν. Τοῦ δέ Η. 
ὃ. γαυσὶν τάχιστα (455. Ατι. ΡαΙ. 
16. εἶπεν. τῶν δέ (455. ΑὉΡ. Ρὰ]. ἢ]. 1. 
1θ, τέλεσιν μή Οὐ 55. 

17. εἰσὶν, τῷ δέ αν, 

ιὃ, ἤϑεσιν καί Ον. 

1ἀμογώ, Τ᾽ ἘΓ 



ἀ4ἀδο ἘΔΒΒΑΘΟ ΡΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΒΑΕΒ. 

18, πολιτεύσωσιν. Τοιαῦτα ἰά, 

19. ἀποτρέψειεν, παρασκευῆς (455. Αυρ. Ρ4]. Π. Νρυνὶ 
.-- ἐπιτάξειεν, τάχ᾽ ἄν (885. Αὔρ. Ρα], Π. ἀν. 
40. ἐστὶν Σελινουντίοις ΤΙ. 

“4, εἶπεν, νομίζων (455. Ατρ. Ἡ,, Ὁ. 1. 

45. πλείοσιν. τήν Οτ.. 

59. διαγνῶσιν, πέμπειν (858. Απιρ. Ῥ4]. αν. Κ. 
50. ὁλκάσιν, καί ατ. 

51. ἀπέστελλεν " τῶν δὲ ῬΑ]. (. ΟΥν. 

52. σφίσιν. παιωνίσαντες Ἐ]. 

55, τύχωσίν γε Οδ55. Δυρ. Ο, 6. αν. 
54, εἰσὶν, ἡ ΄ -τοὸἊἘὄἜὕ-- 
- πάρεισιν. Καί (458. τ. ῬΑ]. 

55. εἶπεν. τῶν -- --ὀ -- 

57. παντάπασιν διαφϑαρῆναι (455. Δυρ. (. 
41. εἶπεν. τῶν 488. ΡαΑ]. 1) 41. 
ά. ὦσιν, κατά Ἡ. ν 

45. ἔστιν" καί τ. 

4θ. παρεῖχεν. καί (455. Λυρ, 

48. ἐῶσιν κατοικίζειν τ. 

55. ἐλάμβανεν. Τὸ γάρ Ἡ. 
δά, ἀνέθηκεν, καί Ἡ. 

δὅ. κατεκράτησεν" καί (488. Δαρ. ῬᾺ], Η, 

θΩ. ἐστίν. καί Διυρ, Ῥα]. Η, 

θά. σφίσιν, καί Δαρ. Ο. 

προομίξειεν, χκαϑίσταντο (455, ΡαΪ. Ο. 6ι. 5» ρ 
γϑ. σφίσιν μήτε ΟΥ. 

82. οὖσιν, καί ατ. Νοκημ. 

85. διαβάλλουσιν, καί (455. Ατιρ, Ῥα]. 
86. ἐπιβουλεύουσιν, καί νυ]σο, 5ε6 (885. Διυ. Βα]; 

Μοβαι. Κι. πὶ. οἵη. ΨΚ. 
96. ἐστὴν, καί (455. ΔΏΡ, 

102. αἱροῦσιν, καί (488. Δὰρ. Ο, 

-- ἔτυχεν γάρ (8585. Απρ. Ρα]. 
-- σφίσιν δυνάμεως Ὁ. - 



ΒΛΔΒΆΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΑΕ. 4δι 

τοῦ. ἧκεν. τούς (4855. Λαρ. ΡΑ]. τ. 

χοά. ἔδοξεν παρεσκευασμένους Η. 

χοῦ. ναυσὶν, καί Ἰὰς 

110. ὙΠ. 

1. ἀπέστειλεν. φϑάσαντες Ὦ. 

χῦ. αὐτομολοῦσιν. καί Οκ55. Ατισ, Ὁ. 
41. ξυνέπειϑεν 568 ξυνανέπειϑεν δέ (8585. Δὰρ. Ρα4]. Ὁ, 

25. εἰσὶν, καί (458. Αυξ. Η. 

46. ἐστὶν, τῆς αν. 

“8. χρήμασιν" καί Κ, 

29. ἐστίν. καὶ Απὺρ. Ἀδρ. 
58. ἀπῆλϑεν. τῇ Ἡ. 

66. κολουσϑῶσιν, τὸ Οτ- 

68. δράσουσιν. τὸ δέ α. 

θ9. ὑπῆρχεν λαμπρύτητος (888. Δυρ. 
γῇ. σφίσιν τόν αν. , 

γ5. ζῶσιν λυπηρ. δν. 

77. ἐξαναστήσειεν. τήν (458, Αυρ. ῬΑ]. Τ᾿. ες. (6.). 

14}. Ὑ1Π|. 

5. ἔμελλεν, καί στ. ΚΕ. 1. 

12. ναυσὶν μετά Νίοϑαα. 
χά, ἀφιστῶσιν. διαβάντες 1. 

16. ἐχρόνιζεν, καϑήρουν ΠΡ, 

19. καταφεύγουσιν. καί Λαρ. "Ὰ], 1. 

“5. ἀπέπλευσεν, τόν 1. 

άι, εἶχεν. πλεῖν Λαρ, Ῥαϊ, 
άδ. χρήμασιν πολεμοῦντα Ψὰ. ' 

δο. δέδρακεν, καί (455, ΔυΡ. Ῥα], (τ. 

55. ἦλϑεν δ᾽ ἐς Οα55. Ατᾷιξ. 

δγ. δίδωσιν, καί Δυρ, 

68. ἔπραξεν, νομίζων Λυρ, Ραϊ. ἔπρασσεν ἘᾺ. 

8ο. ναυσὶν χρήματα Ατρ, 

χοῦ. κατηκόντισεν. φοβούμενον Αὐξ, 
Ἐῦυ 



455 ἘΛΕΒΑΘΟ ΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤῚΘ ΒΟΡΙΡΤΌΒΔΑΕ. 

ο. Ν᾽ οοπῖτα ταρδι]88 Ομαϊ 58ττα. 

"ἜΕπεισε «Αἰγινήτας (455. Ατρ. 1, τά. 
πέμπουσι ἐς τὴν Κέρκ. αν. 24. 

ἰοῦσι ἢ ξυνϑήκη Ὅν. 4ο. 

γναυμαχήσουσι. οἵ δέ {., 82, 

ἐστὶ ἐπί Ον. 55. 

ἔπρασσε ἐς Η. 57. 

χατέφυγε. ᾿Επαναχωρῶν ὌὮ. 1. 62. 68. 
πέμπουσι ἑξακοσίους στ. 64. 

ναυσὶ ἄμα Ο, θά, Ιάφδπὶ διέφϑειρε. ἐς 65. 

ναυσὶ, ὡς Όν. γῇ. Τάεπι ἅπασι ἐξήρτηνται 80. Τἰολη ἴῃ ναυσί 

10. εἰ ὅ9., παισί 81., ἐγκλήμασι 82.,) λέγουσι 90.; παρα- 
μείνωσι, ὑπό χ02. 

ἀποβᾶσι ἐς Ῥα]. τοῦ. 
ἐστὶ, εἰ ὦν, 120. Τάρχαῃ ἡσύχαζε. οἵ δέ 154. ναυσὶ ἀεέ τά5. 
παισὶ ἐξεκόμισαν στ. ΠΙ, 6. 

ἐλευϑεροῦσι. ξόδωτο.. Ο. Β. ὃ. 
εὑρεϑῶσι ἐς αν, 84. Τάδε ἀπιστοῦσι. ἐπειδή 5ὅ5., ναυσί. ὅτε 

86., χρήμασι. ὕστερον θ6., βλάψωσι. ὃ δέ θ7., ξυμβοηϑῶσε 

οἵ ὃ5. 

ἐναυμάχησε. ἦν 6. 86. 

πλέωσι. οἵ δέ ῬαΪ. 91. 
ἐξέπεσε ἐς α. 92. 

ἀφίησι, αὐτός αν. Π|, γ΄. 

ἐπιβοηϑήσωσι. ἡγεῖτο Ῥα]. 58. 

ἔχουσι ἑκάτερον αν. 52. 
σ ΄ (ΝΡ ὦ 

πυπαγουσι αὐτὸν Β. 70. 

κρατήσειε ἐπελϑών ΟΥ. γά. 
ΓΝ. 4.5.5 ᾿» 
ἀναλάβωσι ἢ 1. σ9. 

σφίσι ἡγεμών ῬΑ]. 106. 

ναυσὶ οὐ Νίοϑβαα. 107. 

ναυσὶ ἀντιπρώρ. νιϊαμι 1,108. 661 ΤΨΝ, ὃ. 
, δ Ἴ 

ναυσὶ ἀμὰ Τ᾿. 11. 

ναυσὶ ἐπείρων α. 29. 



ἙΑΒΠΑΘΟ ΠΙΒΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤ ΌΠΔΕ, 40 

“Ἕλλησι ἐγένετο Ὦ. 1. 4ο. 

ναυσὶ, ἐπειδή ῬΑ]. α΄. 45. 

εἶπε. Οὔτε Ῥα]. 1. δῦ; 99. 

ἀποδοῦσι. οἱ ῬΑ]. θὅ. 

πόλεσι ἐπράσσετο ατ. 76. οἱ ναυσὲ ἀφικνεῖται Ῥάμ]ο ἀπίς Ὦ. 

ἐξήγαγε αὐτόν Ἀθρ. (6.) 8ο. 

εἰσὶ, ἑκόντες ΟΥ. οὅ. 
πρόςεστι ἀγαθόν εἴ εἴξωσι αὐτοῖς αν, 196, 

ἔχουσι ἐν 1. Υ, 9. 

διῆλϑε ἐς 488. 80. 

πολεμοῦσι. ἐβούλετο Ῥα]. 60. 
Μαντινεῦσι" ἐς αν. 78. 

σφίσι. οὐ ῬΑ]. 80. ᾿ 

ξυγχωροῦσι. Ἦ νυἶΐσο 80. 90., 506] ΟΡ ΙΠῚΙ ΠΥ] ξυγχωροῦσιν. 

χεκμηκόσι" εἶ αν ΥἹ, 54. ᾿ 

προςπέσωσι, ἕως ῬᾺ]. 40. 

ἐστὶ, ἐπίγραμμα Ὅτ. 59. 

πείσωσι. ἥκουσι Οτ. σθ, 
ἀνιᾶσι. ἔδειξαν ῬΑ]. 86.-. 

εἰσὶ οἵ ατ΄ν. δύ. 

εἶπε. οἵ δέ Ο΄ν. 95. 
ναυσὶ, οἵπερ ΟΔ55. Απρ. ΡΔ], ὙΠ], 54. 

τρισὶ (ἦρχε) ῬΑ]. ΥἹ], 54. 

ναυσὶ ἀντιπρώροις Απρ. δύ, 40. 

ναυσὶ οὐδέ Ῥᾳ]. 42. 

ἀσϑενοῦσι ἄνϑρωποι Ότ. 47. 

ἀσϑενέσι ἵκανόν (185. Δαρ. Ῥα]. 60. 

ἠξίωσε, ἀμύνεσϑε δν. 65. 

δικαιώσωσι ἀποπλῆσαν θὉ. 

ναυσὶ ὠφελ. Ὁ. 69. 

εἶχε, ἐβάλλοντο 1. δι. 

ἐνόμιζε οἵ Ο. αν. ὃ6. 

ἐγίνωσκε. ἀλλά αν. ὙΠΠ, 8... Τηῦνρα ααοηπδ τ΄, αποα ἐφελαυ- 

στιπόν νοραπῖ, ααΔΙΡ]α} Ἰη}ῖ5 ΙΟοἷ8. ἴῃ θούδμλ ἰἰργὸ 56- 



4564 ἘΆΑΒΕΛΟΟ ῬΙΒΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ. 

4π6η16 σΟΟΔΪ: ΟΠΊ τ ν Ὲ] 564. σοηϑοπδηΐθ δια, 
ἘΠ 516 ἴῃ (ὑ8.85."" Ἵ 

παταλιμπάνουσι᾽" ἀντιπληρώσαντες 88, 1. 

ψαυσὶ ἐπί Ῥα]. 22. 

ἀφιστῶσι. ᾿“στύοχος Ῥαὶ. 52, ἴ. “5, 11}, 
ναυσὶ ἐϑαλασσοκράτουν ῬαΪ. δά. 
παρέλυσε ὁ 14. 

διέβαλε οὐ 14, 

σταροῦσι,, ὥςτε 14. 

καταλαμβάνουσι ἀνειλκυσμένας ῬαΪ. 55. ῬΑΥΟΣ ἐκράτησε. 
ἐπεκβοηϑησάντων ῬαΪ. 55. αἴᾳι 810 88 6ρίμ8 ἰῃᾳ ᾿οο οοα,, 
τὶ ἡσσηϑῶσι, ἤ 57. 

οὖσι ἐν Αυρ..60. 
κατῆγε ἐς Αὐρ. δι. 

παρῆλϑε ἐς Δαν, ὅὃγ. 
διέφυγε, ὁ δέ Δαρ. 92. 

ἐπῆλϑε ἡ Δυξ. οά. 

, Φ. Γ . ᾿’ 

ἃ, Ν ἤμπα]6 ρυϑδϑροβί(ομἱβ ξύν ἴῃ ΠΟΠΠ1}}115. ΠῚ 0115 (πα χἰπια 
ἦῃ Οτι) βϑ8δρ86 ποῆ πιΐαϊαπι ΤΟΡΘΥΣΓαΣ πὸ ᾿ἰἴθχᾶπι, 

αὔδα 8646 η8 ψοσαθα]τη ῬΟβἴι]αῦ, 

Θυϊποίαηῦ ρϑῦοα ΘΧΟΙΠΡ]ὰ 46 γη0}{18. 

ξυνγενές (8855. (7 ἰδη16. ΒΌΡΤΑ Ὁ 50 101.) 1, 6. ξυνκαϑίστη 
Οπδε. Αὐυρ. ατ.ΟΎΥ͂, 52. 

ξυνκαταλιπόντες αν, Ὗ, γ5. ξυνκαλέσας 14. ὙΠ, 21. ξυνκατέ- 

λαβε 14. 26, ξυνχωρεῖν 14. 11, δρ. ΠΙ, 9ο6. ΥἹ1Ι, γ2. ξυνκο- 
μιδὴ Ἀθρ, ΠῚ, 1. ξυνχτήσασϑαν Ατ, ὟἹ], θ9. 

ξυνβοηϑεῖν ΟΔ85, Αὑρ. ὙἼΙ, 5. 

ξυνλέξαντες τι ΥὟἹ, 46. οἱ 5616] 111), ὙΠ. 

ξυνστρατεύειν (858. 17,12, 11], χ1. αν, ΠΙ, οά. (855. Αὑξ. , 

Ον. ΥἹΙ, 80, 55. 55. 6458. Αὔρ. Ἀερ. ΟΥ, Βα8. ΥἹ, δι. 
ξυνστρατεύεσϑαι (855. Ατισ, ἢορσ. Οατ, ΝΠ], 20, ρῥυδεΐξν 

Ἐδρ. ἰἰάθμι ὙΠ, 4:2, ξυνστήσας ατ. ΥἹ, 16. ξυνστήσεται 

(885, Ἀθρ. Οὐ. 1, 57. ξυνστῶμεν (888, Ατι. (ἢ απο ν 
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εὐα5.2). αν. ΥἹ, 79. ξυνστῆτε (455. 01, 85. ξυνστάντὲες 14. 
ὙΠ, 30. 85. εἰ ατ. ὙΠΙ, 656. ξυνσταδόν (455. αν. ΥὟἼ!, 
δὃι. (δου ἀο ἰοίῖε8 τεάδαμέ, αὐ ἘΒπιον ἀἸά δαὶ 11 118 γ΄ 

γοίμαιιῖθθθ ῬΙΌΡΑ0116 511.) ξυνστράτηγον ὅτ. 1], 68. 

9. ὕοσαβθυϊα 408 εἀ8 ἢ; νεὶ οοπὶ πη ροπάᾶ γε] 

ἀΙδι πα σα πα 8. 

Δ᾽ 4.}}}Ὁ. "910: 

(Ητο Ῥατυιβϑίποσυση ΠΙΡΥΟττσι ΤΌΥΒ5. ποῖ ρΟἰδϑῖ τπθηῖῖο ΠΟΣῚ, 

6 4υϊρι5 τα] ποι ποίανιῦ (81}10.5.) 

ἃ. ῬΙΔΘΡ Οϑ.Έ1Ο0Π68. 

ολιονδιλο, 

4: ἀπαντός οοπϊπποίλπι ὩΡΊ46 δου θη πη νοἔιν. ΝΑῚ 

1ϊὰ ΟΠΊΠ65 ΠΠΡΥῚ 1, 58.» Οὔ π65 ργϑθίεν ατ. 1, δύ. Ὗ, τοῦ,, 

Ῥγϑοίον. αυ, οἱ Ομν. ΠΙ, ο5.. ρῥγδθίογ. αν, ΟἿ», Μίοβαι. 

ΨΠ,.6., φῬυδοῖοσ αν. ἂν. αν. θι. Οοπίπησαμὺ δἰϊ8}1 
(888. ῬᾺ]. Ἀοδ. 1, γ6.., (485. Δυρ, Ρ4]. γα8ο, ποι. Ν. 

Ι, 84., ερ. ἢν. ν οἱξ. οὐά. Π|, 16... φάτ} ΠΡ] Π|, 49. (αδὶ 
ἐδπιθη ἀἸἰδπιησπηὶ (855. Δπρ. αν, Αγ. Ο}μν.).,. (455. Αὕυρ, 

Ἀορ. Αν. Βαγ. γοἰΐ. δα, Γν, 6 1,, (855. Απρ, ορσ, Μίοσαα, 
νει. εαα. ΤΥ, 119., Δυρ. Ἀερ. νεἰΐ, οαα, Υ, 69. 

Διαβραχέος Οκ588. Αὑρ. Ῥὰ]. νει. εαᾳ. ΤΥ, τά., Αυρ. 
ῬΑ]. Δυ. πὰ. νεϊὶ, θαα. σθ. Ὑαυϊραία χειρί αυῖα πἰροσο 
1η ἰοοο αἀἰδίππσαμί, σομ!πησαπὲ οὐπίτα 11, 8ὃ5.,. ἈὈΠῚ 86- 
Ῥαναπὶ αν. Ομν. ΟΥ̓ χυτά. 

Διεγγυτάτου Δυρ. Βορ. ὙΠΠ, ο6. 
Διακενῆς, ἡ διακενῆς ἐπανάσεισις, ΤΥ, 1426. τ. αἰνἼϑῖηι 
ΒΓ 1, 

Διαμέσου (ξυνέκλῃε) Ατιρ. ῬΑ]. νεἰξ. εαα, ν΄, 64. ὈΙβιαη-" 
σαμπὶ νυϊρσ. δαλιῖ. γῶς, εἰ ὙΠ, γ5.,, ὯὈ1 οἵ δαμῖνον 
νεῖ. βαὰ. 

Διολίγου Αυὐρ.Υ̓́], 4. ὙΠ, 56. Βερσ. ΝΙἼΙ, ὅ9. Νυ]]05, 

αἰ νιάθιαν, Υ, τά. ὙΠ], γο. γι. 41. 1|δΔηπ6 ροίϊτι8 56ρὰ-- 
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γαηήμχα, (Τά θη ἐθηθη μη} ἄς ἐς ὀλίγον, ησαοᾶ Δυσ, ὙΠ, 
56., κατ᾽ ὀλίγον, υιοά Ῥα]. Γ, Θ0..οἱ παρ᾽ ὀλίγον, ηποὰ 

, Ῥα]. ΝΠ, σι. σομπίαμσι!.) 

Διαπλείστου (55. Βερ. ν΄, τιὖ. τὼ διαπλ. Απρ. Ῥαὶ. 
ΜΝ Πς.11. 

Διαταῦτα ΟΔ55. Λυρ. νοίϊ, οἀ4. ὙἹΙ. 61., (455. Ῥαϊ. νϑιΐ, 

«εὐ. ΠΗ, 46. .9 8018 (855. ἈΜῈ 58., Μοβᾳα, 11, 8ά,, 
ψεῖϊί, εὐά, ΤΠ, 40, 

Διατοῦτο ΟΔ855. Αὑρ, αν. Αν. ΟΠ. ὙΠ, ι8., Αυρ. Ἀδρ. 

νεῖ. εἰα. ὙΠ, δο., 485. Δυρ. Ἀερ. νοιϊ. εὐ. ὙΠ, 95., 
(455. Αυς, Ὗ, 72- 

Διαταχέων Οθααθ. δου θομάπμη, Νά [ἰὰ ῬᾺ]. 1, ϑο. 
(455. Αν. Ομν. Π], 15. (885, Αὐίρ. οσ. στ, ΤΥ, 8. (855. 

Αυρ. Ῥα]. ΑΥ, ΤΥ͂, ο6.. (895, Δυρ. ῬΑ]. Βεσ. Αν. (ἢν. 
Μίοβαμ, νρὲϊ, δαά, ΔΝ, 195. (δ58. δορὶ Ασ νεῖ: εθ6. 
ὙΙ, 66. (855. Αυξ. ΡᾺ]. νει! εὐ, ΝῊ], 1οι. Δυρ. Βερ. 
101ἀ, ρᾷῦϊο ροβϑί. 

Διατάχους ὉΠΙαπ6 δου θοπαχη. Νδηι τὰ Βοσ, νεὶΐ. 6α. 

1, ιὃ. Ῥα]. Βορ. ΠΙ, 85. Ραᾳ]. νεὶϊ. εαᾳ. 11, 18.. (1455. Ῥαὶ]. 

δες, νεῖ. εἀα. ΠΙ|, το. (855. Απρ νεῖξ. δἠά. ΤΥ, 25. 
ῬΑ], Μοβαα. νεϊϊ. εἀ4. 59. 855. Αἄὕτπρ. Ῥα!. νει". δα. 85. 

εὖ τοῦ. (485, Αι. ἤδρ. νοις, εἀα, ὙΙ, 69. (58. Βερ, 
Βαν. νεἰξ. δά. σῷ. 858. Ῥᾳ]. Ἀορὶ τὰ. οϑ.. 8585. Ῥα]. νει, 
εαα, τοά. (855. Απσ. ῬΑ]. Ἦθρ. Μοβαα. π. νοὶ. δα, Ὑ1]1, 

22. (885. Αὔπρ. Ἀθδρ. νειϊ. εἀἀ, 29. (455. Ατιρ. Ῥα]. Βεν. 
458. νεἰΐ, ε4α. 111,2. (855. Αὔὔρ, ΡᾺ]. Ηρ. Νίοβαα. νει. 

δα. 12. 6 ργδείον Μοϑαςμ. (6 4οὸ 88] ἴθι μ1}}1}} πο-- 
ἰαΐ) 15. 

: β)ιξυαρῖ: 

᾿Επιπολύ νυΐδο 1. 6. σ. δο. θ.,. 4αῖθιι8 οΥ 15 1 ἰοοῖδ 
βοραῦδηῖ ((458.. Δ σ. [Ιάδηι βδειιπσαηὶ αν, Ον. 1, 1δ, 

(455. ἢ], τ6.. (858.. ἃ. ρσυ. ἴῃ. ΟΥ. 75. συ. Αν. Ὅν. γθ. 

(οηίνα ἀἰδίασιιαβ να]ροὸ ἢ], 79.» ἨΡῚ σομπί πα ποὔϊπι βου ἷ-τ 

Ῥαπὶ Αὐρ. ἤορ. Ατιν ν θυ, οὐ. Βυτβὰβ ναΐϊσο ἐπιπολύ 

ΙΗ, ὅ2..,. 0] ἐπὶ πολύ Δν. Ομν. Το, τὶ Ῥᾳ], Οὐ. 972. οδ. 
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εἰ Οα55. οἴη ἰἰ546π ΓΥ͂, ὅ. 864 ἐπὶ πολύ νυ]σο ΤΥ, 15.; 
ὉὈΡῚ σοιέϊμο δου θαπὶ 0885. ἀτιρ. αν. Ατ. πγᾶτσ.. δ ΤΥ, 

. χροϑ. ΔοΎ, γὅ. (488. τς. Ἀερ. αν. Αν. νοῖϊ. οὐα. ψὰ|]- 

. σαΐατη ἐπιπολύ ἀδῆθιο βθουϑίαμπι βου ρίτιτα. μα σθης ῬΑ]. Οἢν, 
γηᾶτσ, ἴΥ,. γ. δι. Ον. Υ, 16. ᾿Επὶ πολύ ροντο ἴῃ 

οἀπι. ΥἹ, 57... τδι ἴῃ Οὐ85. ἤθσ. Οτ., οἱ ὙΠ, 11... 001 τα 

(855. Αυς. Ρα4]. Ἀεσ. Οτ. Αν. Βαν, νοἰϊ, δα ἀ. δι ππιὴὸ 8ο- 
οεμίτι ἐπιπολύ. Ἠοῦὺ οὔπμπθ5, πὶ νιαοδίαν, ΠΥ] Ὑ1], 22. 

σῇ. Ομμη65 ρυδεῖον ἢν. ὟΙ, σο. (δ αποπὶ ἰδηηθη 4]- 

. ἴσο ἴῃ Ιοοο 1θ16ομ δοσθα!ϊ (855.)}, ρυδοίον δ. ΨΠ, 58., 

ες Ῥγδοῖον Ρ4]. ασ. ἢν. 859. ρυδείον Ῥᾳ]. ἢν, άο. ὙΠ|, 1. 
Ῥγδοίεσ Οἢσ, εἰ Πῖοη, ὙΠ, σι. ρῥνδθίον Ῥ4]. Ὑ1Π, 56, 

Τάεπι ἐπιπολύ (855. ἀὰρ. Ἀδερ. Βαν. νοίί, εἀά, ὙΠ, 65. 
(455. Δυρ. Βθσ. τυ. νεϊξ. δα, ὙΠ|, 1ο, ἘΣ [15 αττά 
δύ απ, ἱποουίῃ8 Πα ΘΓ ΘΟ." 

᾿Επιτοπολύ νυῖρο ΓΥ, 29.5 0] (855, Απρ. Ατσ. ἐπὶ τὸ π. 
Ὡς ἐπιτοπολύ 11, 15... ὉΡῚ (455. ασυ, ΟἾγ. Ὗ, 1ογ., δὲ 

(455. Απρ. Ῥα]. ατ., εἴ, 46., τὸ] (885. ΑῸρ. Ρα]. 

ΟΠ γ. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Βες. Ὗ, 1ο7. οἱ ὟΙ, 46. ὠὡςεπιτοπολύ. 

αι. Η. ΥἹ, 46. ὡς ἐπὶ πολύ. 

᾿Επιπλέον οπῖπα8, πὶ νἱἀδίαν, 1, δι. 8015 ἀἰβιαηρι 

σε. Π, 97. 1, οϑ. 5015 Οἢγ. ΥἹ, δά, 5641, 9. βερανδιΕ 

ΕΙ. ατ. "., 65..ἕ (888. αν. ΟἾγ., 1, 71. (885. Αυρ., 11, 

δ8,. (455. Αυρ. Ε. Μοβαι., 11,65. (455. στ. Αὐ., ΠῚ, 

45. ΟΔ455. Βαγ. νεἰΐ. 6ε6α., Ὗ, τά. (455. Αυρ., ὙΠ), 4ὃ. 

Ῥαϊ. Βερ. αν., ὙΠ, 2. 455. Αὰρ. Βδρ. αν. Ομν. Οοπη- 
να ναΐσο ἐπὶ πλέον Ὗ, 57.) Ὁ] οοπίππραπὶ (855. Πρ. 

Αν. νεῖὶ, δα, 

᾿Επιπλεῖον οἵἴαμεβ ἸΙΡΥῚ, αὐ νἹάἀείατ, οχοορίο ὅτ... αυἱ 
ἀἰδιαπρὶι., ὟΠΙῚ, ὃ:. 864 ἐπὶ πλεῖον (455. Απσ. Ῥα]. Ο. ᾿ 
Ἐδερ. Η. σε. 1. Μοβαα. 1, 29., 001 να]δοὸ ἐπιπλέον, εἰ 

(458. Ῥαϊ. αὖ. 1. 11,62... ᾽Ὁ] ν]ρὸ ἐπὶ πλέον, εἰ Δ΄. ΟΙν. 

Βαν. νείϊ. εἀά. ἐπιπλέον. 

Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον (485. Αὐυρ. ΡΔ]. 6]. Ατ. Ομγν. Ῥδη. 

Ἰεάμπαν ρῥἰδριηαας ὡς ἐπιτοπλεῖστον. 
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᾿Επιπλεῖστον, αἱ ἴῃ δα 15 ΠΡ 8 ῬΙΘΡαυ 416. 50 ν Ρ τιν, 
(485. ἔδυ 8 βεῃηρϑι" αἀἰνί πη, ουπα δοαμα 4}11. ᾿Επὶ πλεῖ- 
στον Ἰριταν (459. Αὔρ. 1, 5., πάσχα οὐ 6]. εἰ ".1, 4. 

(455. Αὕτιρ. Οσ. 71... (488. ἀυρ, ΒΔ].1, 158., Ῥα]. σν. ΥἹ, 
δά, ΝΠ], γ0., ἀδῃίᾳαθ οπλπ68, υὧἱὐ νἀ είν, 1,.7. Τὰ ᾿ 

ΨΌ]σΟ ἐχαγαίαν 1,1... ἈὈῚ ἰάπιεπ Βδρ. νοὶ. εἀά, Ὠίοη, 
Ῥ. ὃ5γ. ἐπιπλ' (αυδησθαμ αἰν ϑῖπη βου ρίθγα Ἂχ ἰροὶ 
Ῥοην 811 οοά. Μομπδο.) δἰ 1, σο. 116 (ἐπιπλ.) Οὐ. τὰ. ᾿Εκ 
τοῦ ἐπιπλεῖστον ἵ, 1., 001 ἐπὶ πλ. (855. ἀρ. γιά. Μοη. 

Ὡς ἐπιπλεῖστον. Ῥεῖ ἰγ68 νοοὺδβ βδουϊθαπὶ (885. ΑῸρ, 
1, 82. (Ὁ᾽ Αγ. ὡς ἐπὶ τὸ πλ.) (8455. Οσ. Ομ. τ. 11, 84,; 
495. Αυρ. αν. (ἤἢγ. ἢ, 55., (885. Ραὶ. στ. μιν. ἐν, ιά,, 

(855. αν. αἰ"ν. 1Υ, 62. (Βες. αἰγοᾳπα ἴῃ ἰοοο ὡςεπιπλεῖ- 
στον) οἱ Δα Υ, 46, (αν Βερ. ὠὡςεπιτοπλ., (. ἐπιτοσλ.) 

(ομίγα ὡς ἐπὶ πλεῖστον νυῇσο ὙΠ], 69... Ὁ] οσοπιποραπὶ 

(95. Αὕτρ. Ἀδθρ. Δυ. νεϊ. δαὰ, ᾿ 
᾿Ἐπιμέγα 8ογθῖὲ Ἀοσ. Π, γδ. ὙΠ, γθ. Αὐρ. {Υ̓́, 1τοο. 5εἀ 

ἐπὶ μέγα 1, 16. ι1ὃ. 

᾿ξ πιμεῖξον ῬΔ].ΙΥ͂, α1γ. Αἱ ἐπὶ μεῖζον 1, 8δ. εἰ ἐπὶ τὸ μεῖ- 

ζὸν 1, 10. 21. 

᾿Επελάχιστον Μῶορηα. 1, γϑ. 5664 τοῖχο ΠΡυῚ μῖο εἴ 
ΟἸΏΠ65, αὐ νἱἀοίαγ, ἢ, 45. ἐπ᾽ ἐλάχ. 

᾿Επιμακρότατον 6ΧΪ, 1. Ὀίοπ, Ρ. 16ά., 8564. νυ]δαίῃπι 
ἐπὶ μακρ. ποπ βοΐαπι ΤΒυουά 5. ΠΡυὶ ἰαδηΐαν, δε 

Τομ. 1086 Ρ. 415. δὃιὃ. ὃ71. ἐπὶ μακρότερον ΚΝ, άι. 
᾿μ»πκαξσχατα Ὁ 885. Αυρ. ατ. ὙΠ, 95. παρ᾽ ἔσχατα 1Π, τοῦ, 

᾿Επαμφότερα (453. 1Υ, 102. ΥἹ, θ0., 564 ἐπ᾽ ἀμφότερα 

Οὔλη165, αἰ νἱἀδίαχ, 1, 1539. ΠῚ, 11. ΤΥ, τσ. δὲ 118 δδ6ρ]8-- 
β'πιθ (αἰ ὙΠ, άι, 50. ΠῚ, 65.) κατ᾽ ἀμφότερα. Τα 

μος ἰθθη 1}. σ΄ 

᾿Βπέκεινα ὟὟῪΠΙ, τοά. δ΄. ἐπ᾽ ἐκ. 

Ἔκ τοῦ ἐπιϑάτερα 685. αν. ὙΠ], 57. ΔΕ ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτ. 

ποτὶ, υὐ νιἀδῖαι", οὐππ68 Ὑ1Π|,. 55. 

᾿Επίπαν ναυΐρον, 68., ὉΠ] Οἀ55, Δπιρ. ῬΑ]. ἐπὶ πᾶν. 510 

παρὰ πῖν ΤΥ, 55.,ὄ 00] 5015 ΟΥ. παράπαν, 868 παρά- 
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σὰν (455. ἀυρ. Ρὰα]. Βερ. αν. Μοβαὰ. ΥἹ, γό, Οἔ, 

το. 

᾿Επιτοσοῦτον (48. Δυρ. ΤΥ͂, τοῦ, ΟΕ, παρά. 
᾿Επικέρως ΔΛυρ. νεῖϊ. εἍα, ὙΠΠ, τοά., 4φὰο ἀποῖὶξ εἴδη 

βου ρίαγα ἐπικαίρως 1; 52. 50,» 564 ἐπὶ κέρως ΠΠ, 90. οἱ 

4101. τὲ χατὰ κέρας. 

᾿Εφημέραν νἱῆθ 5} χατά- 

ἼἜφοσον νἱάθ ρδυ οὶ 5Ὲ} κατά. 

ΠΣ, Ἐν 

Ἔςαεί Τ, 196. ομτη65, 5664 Υ, 1095. 50}1 ες. εἱ Μοδαα, 
Εςἐπειτα ἵ, ι80. οπηπ68, πἱ νἱἀδίαγ. ἐς τὸ ἔπειτα ἸΥ͂, 

64... 101] δι. νεῖϊ. ε44. ἐς τοέπ. Ἀδσ. ἐςτοέπ. Τία ἐς τὸ 

λοιπόν ΤΥ. 1ο8,, ὯΡὶ Βερ. ὅν. ἐςτολ., ΑἸαά, ΕἾον. ἐς 

τοι. ἜΕς τὼ μάλιστα Οδ55. Ατ. Βα5. αν. Αν. ΟἸπν, 
ΥΙ, 1οά. ῥγὸ νυ]ρ. ταμάλιστα. ἐς τὰ πρῶτα ΠΙ, 566., Ὁ 1 

Ἄδερ. τάπρωτα. (51. ἐς τὰ μέγιστα Ἠεγοάοίυ5 ΥἹΠ, 5, ΥἹ, 

89. ““ὙΥ̓Α585Ε. ᾿Εςολίγον νΙἀ6 1η διά. 
᾿Εςάαπαξ νυϊροῖῦ, 85. ..ἐς ἅπαξ (455. ὅτ., αποα γη8]0. 

510 ἴπο, Αοὶ. Χ, 16. ἐπὶ τρίς; Ἠδτγοαοί. Υ. ἐς τρίς [εἰ 

ὙΠΕοογ. ἴ, 25.1, εἰς ἅπαν 70 86ρ0}!. Δηΐ. ὙΠ. ρΡ. 549. 
ΤΗρροογαῖθβ δυΐίειῃ δ. Ὗ, 1άδ. ἐςάπαξ, υἱ ἐφάπαξ, οἱ 

παϑάπαξ ἨδδγοΟ]μ5, ΟἸοβθαθ, Ὁ]ρίαη. δα Ὥεια. 554. 
50}0). 84 Οὐνγ88. φ΄. 540.“ ὙΥ͂Α55Ε. 

Οὐδπίπηι Πποίποε ἰδ] απ βου ρίατα, ᾿πἰο]]Πρα5 6 [,0-- 
ΘΟ ΚῺ ἀηποίαϊοπα δα ΡΏγγη. Ρ. 4. 5644. 

ὃ) κατά. 

Καϑεκάστους 1, ὅ. Ἔχ] Ροηΐ (55. Απρ, Βο6σ. εἰ 50}ο]. 
Δα ὙΠΙ, 55. 8εα καϑ᾽ ἑκάστους ΟΠ]η68, αἱ νἱἀείαν, 1, 
59. Ὀοπίπηριαγ ΙΝ, 6Ή. εἰ Υ, 65, ἴῃ Αυρ. εἰ Βορ., Υ͂, 
68, ἴῃ 8010 Αυρ., ΥἼΙ, 64, ἴῃ Ῥα]. χαϑέκαστον (855. ΟΠν. 
νοὶ! οὐά. 1, 1τάϊ... Βα;. νεὶϊ. 644. Π, άι., (458. Αὐσ, 

Ποσ, Ν, 86. καϑέκαστα (255. ΑΥν. Οἢτ. νεἰϊ, εἀ. 1, 145., 

Ολ585. Αἕὺςρ. Ἀδρ. Μοβαα, Ὑ11, ὃ,, Αυρ, Ῥαᾳ]. Ἀὸσ. Ατὶ τι. 
ὙΠ, 50. 
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Καϑὲν ἕκαστον (455. Λὰρ. ὙΠ᾿, γ0. καϑέν Τάδε σ5. οἱ 

ΟΕ} 118 Βα]. Βορ. οβαι, ὙΠ], “ 568 καϑ' ἕν δθρδγδ- 
ὑπὺ 117 Ἰ1ΟΣ 1. 

Καϑέτερον Οπ585. Αυσ, Βος. Ὗ, τ16. Ἰάθη) γο] καϑεκάτερα 
Τλερ. οοπ! πη σι ὙΠ], 45. (465, δ9. 

Καταβραχύ (485. Δυρ. ῬᾺ]. ος. αν. Αγ. Οἢν. 1}. νεἰξ. 
δαὐά., (855. Αἥὕὔρ. Αι Ομν. νει, δά, ὙΠ, σῷ... (Ἀ55. Αὔὰρ, 
Ῥαὶ. ἤθρ. νϑιῖ. δάά, ὙΠ, το6. ΟἿ, βυργὰ διαβραχέος. 

ψεραπιίαπιθῃ ἐπὶ βραχύ ἴ, 118.. 

Καταμιπρόν νεῖϊ. δα, ΙΝ, ὅ0.. Αρ. Βοσ. ΤΥ, ιαι. 
Καϑόσον νυ]ρο Ὺ, δά., δε ρϑὺ ἀπὸ νοραβθαΐα βουϊρπηΐ 

101 (4585. Αυρ. Ρα], ες. ΟἿν. Νίοβαα., εἰ ὃ. βα] θη ΟΗγ. 

οβαα. πι., 8ὃ7. Δι. Ογν. Μοϑαα, πα., ΝΠ, 57. Αυν. ΟἿν., 

ἀδπϊαιιθ ΟΠΠη65, αἱ νἱάδίαν, ΠΡΡῚ ΠῚ, 9. Ουοά χαϑ᾽ 

ὅσον Εοἰϊδηι Δηδ] ρα οοιηπηθπἀδίασ,. Ναπὶ 1ἰα ἐς ὅσον Ϊ, 

125. ΥἹΙ. 6ι.., ἐπὶ ὅσον ΥΗ, 66. (ᾳποά οοπίπησιε (455.), 

ἐφ᾽ ὅσον (485. Ατρ. (Ι. Ἀδρ. 1, 4. 

Καϑότι Ον. ες. Οἢν. Μοβαι. ὙΠ, 58. εἰ ὅκ55. Αὰρ. αν. 

Βερ. Αι, Ομγ. 5018. 67. 

Κατατάδε Οδ85. ΠῚ, 57. 
Κατανάγπκην Βαϊ]. Ν)1, γο. ὙΠ], 4.; Εἰς σαι Αὐὑσ. Αἱ 

χά ΤΎρωτο, Ἰθὕ.:1.8]. 
Καταξίαν Αυρ. ῬΑ]. Βεσ. ΥἹΙ, γ7. 

Καταρχάς Βερ. Αν. Ομν, Π,. 95. καταρχὰς τοῦ πολέμου 

(458. ΑΌρ. Ῥαᾳὶ. Πρ. Β45. ὙΗ, 28, 
Καϑημέραν ἃ Ῥὺ-: τιδη. Οὔ88, Ἄπρ. ΥἹΙ, 60. πάθη οτπὶ 

Ο(μν. ὙΙ1, 8. οὐ Ῥεῖ. εἰ Μοβάῃ. δο. Ι͂ἄδπ (ἢν. Βαν. . 

νεῖί. εαἀἀ. Π, 5ὅγ. 38... (ἢν. ΑἸα: 1], 45., Ατρ. αν. ἂν. (ἢν. 

Βατν. νεἰῖ, εαά. ΠΙ, 57. ΑΥν. οἱ νει. δἀά, οἰΐδιω. ἐφημέραν 

ΙΥ, θ9. 

Καϑησυχίαν Ὁ 855. Αυρ. Υ, 86., Ῥα], ὙΠ], γδ. γά.,, Αὐρ. 
ὙΠΠ, 27. το5. χαϑ᾽ ἡσυχίαν ογλτδ5.. τί νἀοἴαν, ΥὟ, 69. 

σῶς ὙΠΕΡ 

Κατακράτος ΡῬΓΟΡδΑπάαη νἱάρεαν. ΝΑ ἴα ῬᾺ]. τη. 1, 64. 

Ρὰ}. ἂν, Οἰιν. οδαα, γχηα. νει. οα. χ χὃ. Ῥὰ], νει. εὐὐ. 
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7. ὅ0. νοι! οαᾷ, ΠΤ, δά. τοο. ΗΠ, το5. Ῥα]. Βθρ, νοίῖ, 

64. 11, 68, ΠῚ, 18. Ρα]. Β6ς, ατ. νοεῖς, δαα. 1, ὃν. Απρ. 

(φιὶ 85. ὕδγα ωὠδίφιεοις ποῖ.) Ῥα. νεὶ!. θα. ΠῚ, 97. 

ΙΥ, 45. 1τ|άδτα οαπα Βερσ. εὐ Αγ. 180. 31. Βερ. νοὶϊ. δα, 
ὙΡ ΑΘ )0. Αὔυρ. Ῥὰ1. Ἄερ. ΒΑΥ οι Ὲ 566: 19 .:. 

(459. Δ. ῬΑ]. Ἀεσ. ατ. νεῖ. εαα. Ὑ11, ἀι. Ὑ1Π, 6ά. 1:-- 

ἄθιὰ ρυδϑίοεν αν, ὙΠ, 1. 

Κατάκρας Δυρ. Βερ. ατ. Ατ.- (ἢν. Ῥδη. Ι΄, 112. ὕΓῸ 
να]ςρ. κατ᾿ ἄκρας. [πᾳ (488. κατ᾽ ἄκρας, εἰ 1π χηδῖσ. σήη- 
μείωσοαν κατάκραο. 

Καταλόγον νῖάδ ἴῃ παραλόγον. 
Καταμέρος Ὅν. ΠῚ, 49. ΟΥἱ ποη ΟΕ πρευδηα. Νϑτα 

κατὰ μέρος ΟΥ68 ΙΥ, 26.,, εἰ 510 πρὸς μέρος, ἐν μέρει, ἐν 
τῷ μέρει. 

Καταμόνας 1, 32., δὶ 6]. αν. Ψιπα, Ῥ. χατὰ μόνας. 
Καταπόδας ἘοΡσΟΙΥ, 126. ἴῃ ν δ 18 ἰέναι κατὰ πόδας αὐτῶν 

Υ, 64. οοππηραπί Οκ55. οἱ ΑὩρ. χαταπόδας Ἰ1ἀ6 πὶ σατ 

Ἐερ. σ΄. δὲ νείι, εαα, ὙΠ], 17. Αὔρ. ΠῚ, οϑ. -- ἐν ποσίν 
ΤΠ; 87: 

Κατὼ τάχος β8θραγδᾶμπὲ ομππμ68, πὲ νι ἀθιαν, ΠὈΥῚ 1, σα. 116. 

ΤΠ, δ. κατατάχος Ἰαποῖϊηι 1, γὅ. 5015 Ῥᾳ].. 1, 114. νεἰϊ. 

οαα., δία 18 οἰϊδια ΠῚ, ὅ1. τοο. 1Υ͂, 453. σο. 95. το. 
ῬΟΣΓΟ κατατάχος ἴδ. οὐ νεϊί. δα. 11, 5. 85. 95. 94. 
10... ΓΥ. ᾽ι8. ὙΠ: 81. Ποϊπῆσο' ΠΠ. 15. ῬΔ]. Αὐὸ που 

νοίι, δα... 55. 455. Ἀερ. στ. νειῖὶ. εαά., 56. Ἀερσ. ΑΥ, 

Ογ. νεὶϊ. εὐἀα., τοῦ. ἀπ. Αν. Μοβῆὰ. νείὶ, εαά,., ΙΥ̓, 
6, οἱ ὃ, Αν. οὰπὶ νοΐ. εἀά,, 44. εἰν, 6ά. Απὑρ. εὔπὶ 

5646 πὶ, ΙΥΡ, 155. Αυρ. Πδη. νεἰϊ. ε44.,. Ὑ, 21. (888. 

ἴοβαι. νεἰϊ. εὐἀά., ἀά. (885. αν. Δι. Ομν. πὶ. νεἰϊ. οαά., 

65. Αὐρ. Ἀερ. νεἰΐ. ε44., ΥἹ, 584. Ατιρ., τοι. 102. ΑὨΡ, 
Μοβαα. σνείξ. εἀά., Υ1]1, 4. Ατρ. τὰ. νεῖ, εἀὰ., .57. (888, 
Ἴδρ. ΑΥ΄ χη. νει. 664., ὙΠ], 25. 42. Ο885.. Ἀδ6δ. τὰ. Μ6 1. 

εἰά.., δ. εἰ 9ο8.. (488. Αυρ. Ἀερ. νοὶϊ. εἰα,,. γά, (888. 
Αυρ. ῬᾺ]. ἢερ, 1. νει!. δα... 90. 455. 85. ᾿δσ. “Αν. 

Ομ. 1)4Π.,| 96. δ88. θΡ. γϑιΐ, δαα., τοὺ. (855. .Ὰ]. 
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Ου. Εδρ. νεῖϊ, 644,.,, το5. (488. 1))4]. ες. πη. ὍΚ ΒΓΔ 

διατάχους. ἐν τάχει ὟΙ, 92. οὅ. Ὑ1Π,, 95. εἰ 4|101 βείῃροι 
αἰδι απριίαν. 

Καταχώρσαν 88. Ῥα]. νειῖ. εἀ4. ὙΠ1, 86. νεῖξ, 64. 5ο-- 
146 11, δ8. Ῥαᾳ!]. ΤΥ, γ6. Αἱ κατὰ χώραν οπηη68 ἴ, 28. ΠῚ, 
35. ῬαΪ]. φίατα ᾿ὰϊὰ8 σΘΠΘΓ18 8015 παραὶ, αἱ καταγὴῆν ὁ 

ὙΠΠ, 19., κατακώμας (ἀτειχίστους) ΠΙ, 94. καταλόχους 91: 

εἰ 4]ϊ8. 

Κατ᾽ ἀντικρύ Ὁ 488. Αὐρ. ῬΑ]. Βα5. αν. ας. 1, 156. τὸ 
κατ᾽ ἀντικρὺ Κυϑήρων (488. Ὠ. 1. 1, 26. 0455. Αυρ- 
Βερ. 57. αν, ὙΠ|Ι, τοι. Τάθμι ἰαΐθρα νἹ ἀθίαν 1 βου ρ αΓὰ 

καὶ ἀντικρύ Π. 1052. Κατ᾽ ἀντικρύ 800]. αἀ Οὐγ85. κ΄. 

θά. ΟΡ 5616 η8 οὐθἄο τέγεος, 4ποιποῦο καταντικρὺ ἀλλή-, 

λῶν ΛΑῃομυηηια8 46 Μαμπάο. Οοπηίτα πρυτάνεων πατὶ ἀντι- 

«κοὐ Αὐἱβίορῃη. ᾿Εκκλ. γϑγ. Ἰόέγυμο]. αἴσοααθ χηοο, Θἰΐδι 

δοηϊεῖνο βοαπθιίθ. Ρ]αΐο ἐδπιεπ Ομανηι. 462. καταντι- 

κρὺ τοῦ ἱεροῦ ᾿ᾳποίϊπι εἰ δπθ οαϑὰ 4 5.“ ὙΥ̓ΑΒ5Ε. 

ε) δ μι ξ ἐν αι 

Ἱπετατοῦτο Αν. ΤΥ, 25. Αὐυρ. νειξ. εα4. δ5. Ἀδρ. νοὶ, 

εἀά. 1ΙΥ͂, 85. εἰ Υ, 85. Περ. 5018 ΥἹΠΙ, 5. ὅ7. σὰπὶ (885. 

εἰ Δυρ. ΥἼΙ, 51. ὙΠ1|,.19. 24. οαπὶ ὐὺρ. Μοβαα. νει. 

εἀ4. ὙΠ, 80. ϑεἰμπησαμῦ οἴμπμδθ», αἰ νἹἱἀοὶαν, ὙΠΠ, 

90... δ]: 

ἹΜεταταῦτα νοῖϊ. εΔ4. 1, οϑ. 1τοϑ. οὐπὶ Οὐ. 1, 106, Περὶ 

Αὖ΄ νειῖ. 684. 11, 6. ΑΥ. νεῖ. βαα. 11, 49. Αν. (ἢν. ΑἸωὼ. 

ΕἸογν. ΠΠ, γ8. (485. Αὔυρ, 6]. Ἀερ. Αὖν. νεῖι, δα. ΕΥ̓͂, 65. 

Δι. 150. Αυρ. Βερ. Α΄, νεἰϊ. δα. Υ, γο. ὙΠ, 55. ὙΠ], 

“5. (458. Β65. Αὖ΄, ψεῖϊ. εἀ4. ΥἹ, 26. Ὑ1ΠΠ, 57. ὅο. Αὐρ. 

Βερ. Β89. ΑἹ, 89. Βδρ. 850118. 90. Ἀδρ. Δι. θδν νει. 

εἀᾳ4. 92. Βερ. Αγ. Νοβηι. νεἰϊ. δ 4. 95. Ἀδρ. νϑεϊ. δας. 

ὙΠ, 4. ΥὙΠΙ, τά. 59. Αυρ. ες. Μοβαι. νϑιΐ. δά, ὙΠ, 

6. Αὐρ. Βορ. ΑΥν, Οἰιν. νείξ, οἀά, ὙΠ, σθ. Οδ88. Αὔρ. 

Βερ. νεῖι, εἀα, ὙΠ, 21. Τιβιαμρυιαὶ οπλμθ85, αἱ γἱάθίμν, 

Ιγ, 42. 
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ὃ παρ α. 

Παραυτίκα βοτιροηάππι νἱ θῖν, Ναη 14 ΟΠΊμ68 Πἰδ τὶ, 
ααδηΐμη ΡΕΥΒρΊ ΘΟ ]Ἰοβὶ, 11, 40. ὟἼΗΙ, 48. παρ᾽ αὐτίκα 
δι. 1, 65: ΤΥ, δ. ΞΒὲρ. ὙΙΣ, ὃν, ϑαῦϑ. γα. ὙἼΙ, .85. 

14επὶ οαπὶ ἀυρ. ὙΠ, 85, ,,(Οοπίπηρσαμν 6Ἰ]Ἰο5886, Χο- 

πορομ, Ηἰρροογαίεβ ᾧ, ΕΥ̓, 18, Νί55. ἴὴ. 2 Οουπίῃ. 
ΙΝ, ιγ., Ηδϑυ οἰἶπ5... ὙΑ55Ε, Οἵ, τἸηἴλὰ δγίϊο. 

Παρολίγον, νἱά, 1ὰ διολίγου. 

Παράπαν, νἱᾶ, 1ῃ. ἐπίπαν. 
Παραπολύ οτῆηδβ, πὶ νἱἀείαγν, ΠΠ|, 56, ὅ501118 αἸδῖππ- 

δὶ ΟἸν, ὙΗΙ, 6. 564 παρὰ πολύ Ολ85. Αυρ. Ρα]. 1,29. 
(856. (νυ. 11, ὃ. “0.88. ῬὰᾺ]. 11, 89. ., 810 εἰΐατὰ ἰϑοοσα- 
ἰ65. 25:1, οἱ Πδϑυομῖηβ. Οὐ ΘΟΙΡΑΓ ϊνο ἴδια 618Πι}-- 
οἰϊπι : 566. Αὐ]βίορἢ, ῬΙας, 445. Αἰ1ἴὸν. ΤΌΪ ἰαπιθη ἀἶν1-- 
51π| 5080]. οἱ παραπολύ 6Χ ΤΠΠον 46 οἰΐαξ, οἱ εχ 11||0 
1485, ΑἹ παρὼ πολύ Ὀ15 ἰεγαᾳὰα Πίοῃ. ΗΔ]. ϑθιμεὶ Δρ- 
Ῥίδμ. απ. Ρ, ΧΙ. νοοδ πλείους αἀϊαποία,.“ ΥΥΛΒ5Ε. 

Παρὼ τοσοῦτον οὐηπθ65, αἰ γίάοιαν, ΠΠ, 49. 8564 πα- 
ρατοσοῦτον ὅ 885, Μοβαι. ΥἹ, ὅγ. (488. Διιρ. Αν, νοι. 
ο44. 11, 2. πάθια ργδοίον Αγ ΥΠ|, 58, 

Παραχρῆμα ὉΡΙ4π6 βου θοπάαι. Νᾷια 1ἰὰ οτησθ5, πὲ 
Υἱαοίαν, Ἰ, χδά. 1, 6..... ΥἹ, 57. Υ11, γ5. α].. Ὁ15- 
πρὶ ἰατῖθ Αὐνρ, ἔ, 158, 1τάι. Τ|, δ:. 4]. 

Παραγνώμην Βες. ΤΥ, 19. Δυρ. οἱ ΡΔ]. 157. 485. Ατσ. 
Υ, τά. Αὐρ. ΥἹ, ᾿ν. Αἱ παρὰ γνώμην ομπο5 Ε, γο. ΤΥ, 
άρ. 1525. ΥἹ, 854. ὙΠ], τ. ' 

Παραδόξαν Δυρ. ΤΥ, τοῦ. (8455. Δαρ, Ῥα]. αν. Ὑ1Π, 45. 
Αἱ παρὰ δόξαν ΟἸγΠ65, Ὠἶδὶ []Ππηΐ σο]] αἰ ἰοπ65 ΠΟΒίΓδΘ, 

ι 1; 48. ΠῚ οὅ. 
Παρφαδύναμιν Δαρ. νεῖϊ, ε44. ὙΠῚ, 2, Αἱ παρὼ δύνα- 

μὺν ΟΥΉτ65 ΠΠ, 54, δγ, 4]. 
Παφαλόγον (485, Ατπιρ, ῬᾺ]. αν. ΙΥ, 65. ΨῈ, 55. Ῥαϊ. εἰ- 

ἴδηι καταλόγον Ν], 25, 864 παρὼ λόγον οἠιμεθ ΤΥ, “6. 
οἱ χατὰ λόγον 117, 59, ῬΑ]. «]1ὰ ΡΙπνα παροὶ δχ ποὺ 56-- 
ΠΟΘ, πὶ παραδίκην 11], 84. παραφύσιν 11], γά. 
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᾿ Δ προ ύ6. 

Ποοτοῦ νυΐρο ὑξίᾳπο. 8564 πρὸ τοῦ (455. ὙΠ. 1, 55. 
Ἀερ. τ. εἱ ἃ οογγθοῖ, πο. 1, τοῦ. Οδ855. Δὰν. δι. Ὀίοη. 
ἃ1Ἀ8. 0655. ΟΥΟἾἿΙ, οὐδ. δ.) 5. σν. ΤΙ; 9. ἘΝ 725. ΝΟ- 

οοάμπηὶ 6α]ο58ι6, Ῥοΐγθιι5 111, οδδ. οἱ 554. 571. 980. 
6οι. ν΄, ἀιά. Ὗ, δΆι. γδδ. γῶγ. Ἡδτοῦοι. ΙΧ, 1. τὰ 

σιρὸ τοῦ πεπρηγμένα οἱ 510 πρὸ τούτου. Οομπίνα Πεγοάοί! 

δχεμρίανία 1, 122. οἱ Βοα]. ΝΗ, 159. Ατμβίορῃ. ῬΙαΐ. 
95. ϑομιοβίῃ. Ἐὰμπο)ν». τόδ. Ρ]αίο ἀοδϑ, 455. 566. οοπ- 

ταποί Θαροηὶ, ἦ ὙΥ̓ΑΒ55Ε. 

Β. Ἄοοαβ ὅτι δ ὡς ΒΌΡΘΙΙΔΕΙΥΣ νἱπι δπσοπῖθϑ, 

Τ|86 βθιηροι ἃ Βα ρου ]α ̓ν 18. 8} 15.5επρσοπάδθ, αἱ ἄοοεί 

ἴο Ἰοσογντμὶ σομϑρθοίῃδ. 

“Ὅτι ἐλάχιστα Ο 485. Αὐρ. Ρ4]. Βερ. στ. Ἂν. Ομγ. τὰ. νει. 

εαα. ΝΊ, “5. 

“Ὅτι ἐγγύτατα οπιμς8 ἔ, τάδ. (55. Αὐρ. ῬΑ]. ες. ὅν. 

Ατν. Ομγ. Μοβαα. τι. νεἰΐ. οὐ. Ν᾽, γά. ὕδ85. Δὰρ. (1. 

Ἔεσ. αν. Μοβαα. ΨΙΙ, ὃ6., 1}1 ῬΑ]. (9) Ομν. νειϊΐ, δα. 

ὅτι ἐγγυτάτω. Ἦοο (885. Δυρ. ῬΑ]. Βερ. ὅτ, τ. Ομιν. 

αν. νεῖϊ. εἀά. 1Π|, 58. ΟἿ εἰΐδηιν {1}, 40. 

“Ὅτι μάλιστα (488. Δὰρ. αὐ. Ῥ. Ἄαβο. Βα5, 1, 44. Ο 885. 

Ῥᾳ]. μος. συ. Ομν. νείι. εἀα. ΠῚ, γ8. (455. ῬᾺ]. Ατὶ Ομν. 

νεῖϊ. εαα. Ὑ, 56. 855. Δυρ. ΡᾺ]. ες. Ομν. Βδν. νϑὶϊ, 

εἀάᾳ. ΥἹ, δά. 

“Ὅτι μέγιστος Οὔ85, Απρ. ῬΑ]. 845. ΟΥν. 50. Σ, 126. 

Οα55. Αυρ. Ρᾳ]. Βδρ. αν. Ον. Α14. ΕἸον. ΝὟἽ, θ9. 

Ὅτι. πλεῖστος, ἴδε, ῬΑ. 6... 11, .88.. (694..ὄ ΑΔἥὔὺν. ῬΑΙ; 

Βερ. αν. Ῥαν. ἂν, Οιν. νεῖ. οἀά. ΥἹ, 54. Τιάθια ρυδθ- 

ἴον Βαγ. (εἰ Αν. Ὁ) ΥἹ, 64. ΠῚ, 1ν. 

Οτι τάχιστα Οκ488. ῬΑ]. 1165, αν. Οἰν. νϑίϊ, οἀᾳ. ΠΤ,}5:. 

(155. Δρ. ῬᾺ]. Ἀορ. Αν. Ομ, νοι. οἀἀ. 97. 888.. Αἄὕτρ, 

Ρα]. Κορ. αν. Ομν. θάμ, γ οι". δα, ΕΥ̓͂, 8, Τιάεμι (ρτὰε- 
τον 
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εν Πδη. ἢ) Ὗ, 46. (859. Απρ, Ραᾳ]. ἴεν. αν. ΥἹ, δά, (855, 
. ΒΑ]. αὐ ΘΕ. σά. ᾿Ο 88. ΓΑὕ5} Βα, Βδρ. ΙΓ, 526. 
Τιάθια οἰ σι. εἰ Οἢν. 30. οἱ (ριϑοίον αν. 7) άο. (4558. 

Αὐυρ. Ρᾳΐ. ἂν. Αν. ἢν. 42. Ο 485. Ρ8]. ἤθρ, αν. Αὐ, Οἢυ. 

40. --α Ὅτι τάχος 888. Δυρ. θα]. Ἀερ. ἼΠ, 42. 

“Ὅτι χρησιμώτατα ΟδΔ585. Αὔυξ. ΡΑ]. Βορ. Ομν, ὙΙΙ, γά. 
Ὡς ἄριστα ᾿, ι530. 
Ως ἥκιστα 1, τ5ὅι1. τά: 
'ῶς μάλιστα Ἷ, τάϊ. Υ, σι. ὙΠ], δι. 

“Ὡς πλεῖστος Ατσ. αν. Αν, Οἴν. νείΐε, οαα, Ψ, 6. (85. 

στ. νεῖϊ. εὐ, ὙΠ, 25, Οοπϊππριιπὶ οππθ85, δὲ Πα 68 

οοἸ]αἰτοπὶ δτι5 ποϑὶρ5, Υ], 88, 

Ὡς ποοϑυμότατα ὟΠ], 55. 

ἃς τάχιστα οπιπ68, αἱ νἱ εῖαν, Τ, 9, 155. Π, 80, ΤΥ, 
46. ὠςτάχιστα σιαΐσο ΤΥ, 15., ,,Ψὧς τάχ ἀπαθ8. νοσίθιιϑ 

οοακἰ. π155.. ΠΡ 5. ὡς τάχιστα νι]σὸ ΠΥ, 125... δὶ οοη- 

Ἰπηραπὶ ἄν. Ομν, ΕἾου. Βᾶ5, Πιβπσιιΐ Οα55, αν, τ. 

Οἰεν, νεϊϊ, εὐ, Υ,9. ΝΙΙ, 5:1᾽., Οὄν, Αν. Ομ. νεὶϊ. δα. 

Υ, το., (855. αν. ,.,80 Πἰργὶ ποθ η}}}}.“ς ΗΡ Φ,. 453, ΡᾺΪ]. 

Νίοβαα. Αν. ΕἸου. ΨΊ1, δι. νοις, εὐ. Ψ1Π. σ. ὅτ. συ, 

ψοί!, οὐ. ὙΠΠ, 26. 27. Οὐμϊαποίϊπῃ βοῦῖθοσο νιάθη- 
ἴὰν ΟἸμΕ5 Υ11, ὃ, 45. ὙΠ1|, 51. 

ς, Νερᾶπάᾶιϊ Ῥατγίξουϊδο, 

Μηδέ. ἽΝνα μὴ -- στῶμεν μηδὲ δυοῖν φϑάσαι ἀμάστωσιν, 
Ι, 55. Ατις. μὴ δέ. τῆς γνώμης μηδὲ τοῖς βεβοίοις πιστεῦ- 
σαν 1, πο. Αν, Οβγ, Μοβαα, ΑἸά, ΕἸον. μὴ δέ. μὴ γοῆ- 

σϑαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ ᾿Αηναίων ἀρχῇ ψηδὲ τῇ ᾿.“2:- 

τικῇ ἀγορᾷ 1, ι89. Αὐρ. ΑΥ΄ ΟΙιν. νεῖξ, εἀ 4. μὴ δέ, Μὴ 
δέ Ατ, (μιν, Ἀερ. (85. ρ.. 256, 56. (4}ιΚ.} εἰ 2477, 50, 
Ατι Ομν. Ρ. 407. 0- Βορ. Ομ68, 541, 22, (88. οἱ 546, 
50. 370, 96. (485. εξ. 309, 91.,).ϑ δὲ Ημάδβοημβ: “ἢ 
δέ ρτὸ μηδέ Ραϑϑίχ δα ϊθθαὶ οοαά, γείϊ, δὲ δα ρΙ 808} ς 

1Πιογα, 4. ας 
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ΕἸΡΥῚ ἸπΊρ 6551.“ ΚΥΆ55Ε. Αὐρ, ΥἼΙ, 6. οὐπὶ 8958. 1, 
τόν οἱ 118. ΑἸ: Π81}} ΟΠΊΠ68. ἰοοῸ8. ΘΗ ΤΠ ΘΡαΤ6. ΡΙραῖ, 

Μηδεμία εἰ οὐδεμία οἰΐδιν υ]οὶ δ μραϊανῖθ ν18 (716. τότ 

φιυαἰεγ):) Οἱ πο Ιη68} Ιοσο5 8 ΘΠ αν νᾶ 5856: 

(458. 11, 15.. 8γ. 11,0... δ5. ὟΙ, τοῦ. 16 οἴϊαπι μηδ᾽ 

ἕτερον γεἰ!. 644, 111,71. (855, ΕΥ̓͂, εἰδ. Ον. Ὗ, "Ὁ. Ῥδη. 

Ῥδδ51117). ὯΪ 1 ΒοΡριαγὰ 6 αἸβουθρδη 15. ΤΌΘ βίο 51η- 

σῸ]}15. ἴῃ Ἰοοῖ5 Θη πο  θ ΐαν, Γιὰ μηδ᾽ ἑτέρωσε (855. νετ, 
εὐά. ΤΥΔῷ, κι8. εἰ οὐδ᾽ ἕτεοον (4585. 11, ὃι. Βα5. αν. Ψ, 
97. αν. ἼΠ,, 59. (455. συ. Π, ὅδ4. 

Οὐκ ἔτι Ον.1. 12. γδ. τοῦ. 114, «1. Απρ. οἱ τ. 1, 86. 95. 
ΨΙ, 99. 8]. Αυρ. εἰ Μοβαὰ. ὙΠ, γδ. εὐ 11 ρα ϑ8ῖπι 
(1, 1320. οὐκ ἂν ἔτι). 

Οὐχήκιστα Ατ,. ΟΠγι νοῖϊξ, εὐ, 1, ὅ. τὅο. 11,.27. ΤΥ, 
30. 4γ. δὅο. οὔ. (485. ΑἸσ, Αν. (ἢν. 1,25. (455. Ον-. 

ΑΙὰ, 1, 55. (488. ψειῖ. δαε, 1. ὅο, 107. (858. Αὔρ. (Π]σ 

ἰδνδὴ ἃ σογγθοί.) ψοῖι, εἠὰ. 1, Ὅγ. (455. ἀυρ. Δν, ΟἸτ, 

ΝίοΞααι. νεῖ, δα, 1, 6ὃ. Ὁ18. νεῖ!. ε4α. 1, οὔ. τάο. ΑΥ, 

ψεῖϊ, δα, ἢ], 6ι᾽ι. πομη}}} 001 ΠΠ, στο. Δν, ΟΒν. Βαγ, 
νοὶ. εἀἀ. 1, 8ὃ9ρ. Αὐρ. Βορ. Αν, ΟΠ νυ. νείϊ. εαἀ. ΥἹ, 

15. Δυρ. Βερ. αν. Βαν. (ἢν, 20. Βερ. νεϊξ, δὰ. 6ι. 
ὙΙ1, 44. Ομν. ΥἹ, 99... (885. Απιρ. Βερ. νοεἰϊϊ, οαα, ΨΗ, 
ά, Βεσ, αν. ΙΙ, 21. μ6σ. Ἀν, Οἴν. νϑιί, εὐά, 86. "015. 

Αὐρ. ΟἫν. Ἀν, νεῖϊ. ε44, ὙΠΠ1, 65. γ8. Αὐς. ες. δι. 

ὙΠ, δά. Αὐρ. Αγ, ΟἸγν, 86. στ. Βδρ. Αγ. 975. 

“Ὅσον οὐ 56ΟΥΒΗΙ 80.101 ἰμθοηΐ οοὐϊοοβ, Νάμι ἰἰὰ (858. 
Αὐρ. Ῥα]. Βαᾶ58. οοά. (ἢν. Ψιμά, ". 1, 56. (888. Αυρ. 
Ῥαᾳ]. Αν. οἷν. ψιηά. νεῖ, εἀὰ. 11, 9ο(. (455. ΛΔὰρ. Ρα]. 

Ἀερ. Οὐ. Ψιμηά. νοειὶ. οαά. ΤΥ, 69. (855. Δυρ. ΡᾺ]. αν. 
Δι. Οἰιν. νεῖι, εἀ4. Ψ, 89. θά. (888. Αιιρ. Ῥᾷ]. Β6σ. 

Αν, ΟἸν. νεῖϊ. εαἀ. ὙΙ, 45, ΥΗ1. 51. άδπι οὔτ Οι-. 

ΥΙ, 57. ΠΗ, θ0. ΙἼΠ, οά. 96. (855. Αυρ. Ρα]. ᾿λ6ς. 

Ομιν. τι. νειῖ, εὐ. ΨΠη, 6. (1155. Δυρ. Ραϊ. Βε8. ΥὙΙ, 

26. Ρα]. αν. Ῥερ. σεῖς. εἰά4. Ὑ111, 92. (ἘΡῚ 4} ὅσον 
οὔπω.) 
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ἃ. ΑΙϊΔ6 4αυδοάδιη Ῥατίϊοα]86, 

“Οτ᾽ ἄν (458. Δτισ. 1, 65, 151. (885. αν. Βαγ. τοῖς, δα, 
Ἵ, 64. Αωδ. ΠῚ δ, οὐ. ῬΑ Ὺ ὅ. οἱ 1ἴὰ 4110] 1 

115 ΠΡυ 5. 

“πόσον οὖν (455. Δπρ. ΠΥ, 57. χαὶ ὅπως οὖν (488. 

Αὐρ. Ρα]. ΥἹ1Ι, 6ο. ὙΠΠ, 90. οὐδ᾽ ὅπως οὖν [ἰειη ὙΠ], 
49. καὶ ὅτι οὖν ῬΔ]. ΤΥ, “5. ὙΠ, 48. Οὐἱδα οπιηΐα 
ΘΟ] ΠσοΡῈ τ] Π1Π16 νδοδέ, 

ΘΑ 1 δ᾽. 1. 51 

ΘΕΙΡΕΙ Δ δἀϊθοίν!8. εἰ Δάν θυθ 8. βαραῦϑηαδ, τι 

εχ Ποὺ δρραγδὶ ἰοοουαμι οομβρθοίῃ : 

Τὰ κράτιστα (455. Αὔυς. Ῥᾳ]. ἢερ. αν. Ῥ. ὅ,25.. 1, 58:. 

Τὰ μάλιστα Οκ95. Λιρ. ῬΑ]. ]. αν. ΟἈν, Τδμ. ΑἸά. 
(ςομϊαποίι Δι, ΕΟ. Βα5. πᾶσ.) 1, 92. Απρ. Ρα]. 
Αν. ΟἸν. Μοβαυ. ΤΥ, γέ, γθ., (855. Δὺρ. Ῥα]. ασ. Ασ. 
Ψ, 6. Πάοια οατὰ Οἢγ. οἱ ίοβαιι, 35. Οδ85. Απα. 

ΟΥν. Ομν. Μοβαι. 45. Τὰ σὰ μάλιστα ) Ἰσϊίαν ὉΡ]ητιε 
δου θεπμάπτῃ. ΟΥὮ ἐς. ; 

Τὰ πλείω οτηηε5, οἱ νΙἀείαν; 1, 15. 69. ΓΝ, 117. 661. 

ν]ρΡ. 1, 5. (ΟῚ οοπίπησαμὶ Ατ. (ἢν, νοῖϊ. εἀ4.} Π15-- 

Ἰαπσαηπὶ ἔθη Οδ55. Δυρ, Ῥα]. ἤοσ. αν. Δὲ. Ον. Βᾶν. 

1, 859. Οδ58. ἴϊερ. αν. Αν. ΟἸυ. Βαγ. νεῖ. εαΐ. ὃ. 

(855. Ῥᾳ]. Βερ. αν, ἀν. Ομν. Βα8. 1, 65. (885. Δυρ. 

Ῥᾳ]. Βερ. αν, ἂν, Οἷιν. πὶ. δι. Ἐοάεπι τποο τὼ πλέω 
(455. Δπρ. Ρα]. ἢερ. συ. 1, δι. Ηἰβ8 :ριΐϊαν οὔ θῃ-- 
Ῥαγαηάητα πθῆυθ ταπολλά βουιθοπ απ οαπὶ ἤθρ. αν, 

.ΑἸα. Ε]ον. ὙἹ, ὅὃο. 

Τὰ ξυντομώτατα (455. (]. Οτν. ἀν. Οἢν. Μοβαι. πα, 

ΤΠ, 97. 

Τὸ ἀπὸ τοῦδε Βοσ. ΤΙ, 46. εἰ νεῖϊ, ε44. ΤΥ, χιά, τοα- 
ποτοῦδε, 5644 ΓΕΙΙ4π| ΘΘραΡ ΠΕ, 

Τὸ ἀρχαῖον (468, αν. Δι. ΟἸν. θ4η. Μοβαα. 1], 90. 
ἔ αὐ᾽: 
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(458. Δυβ. Ῥα]. αν. Ῥαη. ΑἸά, Β45. ΤΡ, 5, (8955, Δα. 
Οτ. Δυ. συ. Υ, ὃο. (885. Δὰρ. Ῥα]. ΟἹ. συ. Δὲ. (ἢν. 
ΨΙ, 2. Οδ88. Δυρ. Ῥὰ]. Ἀορ. Β88. αν. Δυ, ον. ΥἹ, 95. 

Τὸ αὐτίκα (4855. Ῥα]. Β6ρ. τ. Αν, ΟΠν. Μοβαα. Βαν. 
1Π, 4ι. ΟΔ55. Δπρ. Ῥα]. ἤορ. Ου. Αν. Ομν. θδη. Μοβαμ. 

χη. ΙΥ, 1ογ. 89. Δυρ. ΥΙ, 57. δὶς τὸ παραυτίκα 
(55. Δἥὕὔρ, αυ, 1, 27. (855. ΔἸῈρ. Ῥ4]. ἄν, Οὑν, Μοβαὰ. 
1. ιθ4. (258. ἃ ργυ. τι, Ῥὰ]. 85. νυν. Αὐ. Οἷιν. ΠῚ, 4. 

Αὐσ. Ῥα]. Ατ, ΟἸιν. Υ, 65., 001 (858. τὸ παρ᾽ αὖτ. 
ῬΊΟΥΒ15 1ἰ8 εἴα ΥἹ, ὅ5. 864 ὝὙἹΙ, 6: Ῥὰᾷ]. τὸ παραυ- 

τίχα, (858. υρ. τὸ παρ᾽ αὐτίκα. κατὰ τὸ αὐτίκα ὙΠ|, 

85, ἐν τῷ αὐτίρα ΕΥ̓͂, χοῦ, (ΡῚ νειὶ. εαἀὰ, ἐν τῴαυτ.) ἐν 

τῷ παραυτίκα 11, 11. 

Τὸ δεύτερον 485, Λαρ, Ῥα]. Β85. σι. οἷ. ΤΟ Ί51. Ρ|5: 

(455. ῬᾺ]. ὅν. 6», Πίοη. 11, δ9. Οὐδ88. Ῥὰ]. Βα5. Αγ. 
Ομν. ΠῚ, 8. Ομ85. Ρα]. Ἀδρ, Ατσ. Ὅν. 15. 888. Ῥα!ὶ. 

ον. Δυ. Οἰν. ΠΙ, ὃγ. (8855. Δυρ. Ῥα]. ες. Αν, (ἢν. 

ΤΥ͂, τά. Ἦοσυ Ἰρίαν ἰθμθηά απ. 

Τὸ ἔπειτα Οε85. Ατπρ. Ῥα]. ες. αν. Αγ. Οἰν. Μοβηΐ, 

γα. 1, 107. Οα85. Δὺρ. ῬΑ]. Αν, Ομγ. Μίοβαι. Υ,, 116. 

Τὸ λοιπόν οἴππεβ ΠἸὈΡῚ, αἱ νἱθοίαν, 1, γά, (4885. Αὔὐδξι 

ψαος, ἴ, 56. 8885. Δυρ. Αν, Ομν. ΑἸἹά, Βα5. 91. (898. 

Αὐρ. Ἐερ. ΟΠ. 101. Οδ85. Αυρ. 885. δύ. Ομ, χ34 

(85. Δὰρσ, Αν, Ον. 12ὅ. (888. ῬΑ]. ἀν, ΟΒν. 11, οἵ. 

Ὑ, 59. 88. ῬΔ]. Β85. Δν, ΟἿν. ΠΠ|, 59. 4ο. (485. ΡᾺ], 
Βορ. Δν. μιν. Βὰγ. νεῖϊ. εαα. ΠΙ|,.46. ([885.. ΡᾺ], Αγ, 

αν. Μοβαὰὺ. ΠΙ, τοά. (885. Απρ. Ομν. Μοβαιυ. ΤΥ͂, 
04. (89. Λὰρ. Ῥα]. Ομν. αν. νεϊϊ. εὐά. 126. (885. 
Ῥα]. Αν. Οἴγ, γεὶ!, δα. 127. (855. Δπρ. αν. ἄν, Ὁ γ, 
οβηυ. Ὗ,.1., Οδ85. Δυρ. (.»6ὁ ἠϊο τίω 8006 Γ ““) 

Ῥαϊ. ὅν. Αγ. ιν. 82. 488. ῬΆᾺ], Β85. ἢν. ΥἹ, ι8. 

νο]ρρ. δά, ὅν. (] οοἠἰπησιηὶ Ῥα]. Ἀθσ.) (88. Αυξ, 

αν. Αν. Ὅμν. ΨΙ11, 6ο:. (55. Δὰρ, ΟΥν, ΑἸα. ΗΙ, 2. 

(κ55. Δὰρ, αν. γῆ. ΟΝ ἐς. - τοῦ λοιποῦ ΓΥ, οὃ 
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Τὸ πάλαι (55. ῬΑ]. ΑΥ. Ομν. Μοβασ. ΠΠ, 45. (455. Λυρ, 
ῬᾺ]. Δυ, ἢν. χοά. ἤάοπι οαπα Οὐ. ΤΥ, 42. τὸ δὲ πάλαι 

1,6. ,,1ὴ 186 βουιρίανα ἰαπλει νανϊαηΐ δποίονθ, ὕἱγο-- 

416 τϑοΐίο Πονοῦοι. 1, 5. ᾿44. Νοβίον. δἰΐδμι 1, 5, οο- 

Ἰαποίπα οὐ βἰπθ Ψ. ἴ,. [Ὁ. ἰᾶπτθι 101 τὸ πάλαι] οἵ ἰ, τ5, 

Ηεγοάοι. ἀεηίᾳας τοπαλαιόν ΕΥ̓͂, 11. οὐ Πειποβι!ν. 46 

ἔα15. Ἰοραῖ, 225. Πογούοι, ἼΗΙ, δι. ἐκ παλαιοῦ οἱ ΙΧ. 

τὸ παλαιὸν καὶ τὸ νέον, αἰᾳα6 114 Ὀίομ, ἢ]. Ληιᾳ. 

ΕΝ, 26... ΝΥ̓́Α55Ε. 

Τὸ παντάπασιν (455. ῬΑ]. (6 τ.) Δτ. ΟΠ». ΤΙ, ὅγ. 

Τὸ παράπαν νυΐϊδρ. εἀ4, ὙἹΙ, δο. 5ε (855, ΟΥ, νοι. 

66ἀ. τοπαρόπαν. 

Τὸ παραυτίκα νἱάθ ρϑι]ο δηὶθ πὶ τὸ αὐτίκα. 

Τὸ παραχρῆμα Δυρ. ῬΑ]. ΑΥν. Ομν. ΨΙ, 65. ἐκ τοῦ πα- 

ραχρῆμα οΔΡ. 56. 

Τὸ πλέον να]σρ. οα4., 1, 56. (1 ΕἸον. Β85. ϑ΄αδο. τοπλ.) 
εἰ 8ι. ((ΌἹ βο. τοπλ.) Ῥὰᾶ]. 15 1, 49., 56π|16} 101 οἱ- 

ἴατὰ (αέ5. Λυρ. αν. Τιάθηι ταγϑι8 60. (ὉΌΙ Πρ, τὸ 
πλεῖον) χθ6. (αὉ᾽ Δυ. Ομν. Μοβαι. Ψιηα, τὸ πλεῖον, Ὠ]- 

Ὁ. τοπλεῖον) οἱ (ρτίουθ τὰ ἰοοο, Ὁοϑὲ ὅπλων, 85. (0888.. 

Αὐυρ. ΡΔ]. αν. Ομγ. ΔΙᾺ. Βᾶ88. γά. 488. Ρα]. Ἀδς. αν. 

(αἸϊεσο ἴῃ Ἰοοο, Ῥοϑβὲ ἀποβαινόντων, ὃ5. 455. Δυρ. ΒΔ], 
Ἀερ. Βα5. συ. ἀν. ΟἸν. 114. 885. Ῥ4]. Β49. αν. Αγ. 
Ομν. 121. 485. Αἕὔυρ. ῬᾺ]. Βερ. αν. Δυ. ἢν. Βᾶν. 11], 

55, νυϊσσ. 644. (Ὁ Δ΄, ΟΠν, θα. Ὁ. πι. τὰ πλέω.) Ἡ], 
ὅ9. Ἐς Ατν, Ομν. Ἐ᾿ τὰ. Ῥϊομ. 1 θα ρᾶα]ο ροϑὶ, τὶ 

Οα55. Δυρ. Ἀεσ. σὺ. τὸ πλεῖον. 455. Ῥᾶ]. αν. Δὺ, Ομμν. 
ΤΙ, δὃ9. (455. Αγ. ΟἾν. 111, 12. (1ὰ συ. τὸ πλεῖον.) (0858. 

ῬΆ]. Βες. τ. ἀν. Ο[ιν. 84. πάδια οὐ σὺ. ΕΝ, 20. 
(8955. Δυρ. 6]. Β85. ασ. Ανὐν. Ον. 27. --- ἐς τὸ πλέον 
ψ 6], οὐ 485. Δὰρ. ῬΑ]. Ὁ, ερ. (6.) Μοβαα. βσιθεηί, 

ἐς τὸ πλεῖον 11, 41. --- Τὸ πλεῖστον (455. Δυρ, Ῥαὶ]. 

Οτν.  Ατ ΟΡ, τὰ. νόϊι, ε6α. ὙΠ; Ὁ 7. 

Τὸ προίν Οδ58. Αυρ. Ἀθρ. αν. Δν. (ἢν. τὰ, ΠΙ, δι. 
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Τὸ πρότερον (85. Δυρ. Ἶα8ο. ἴ, 59. (455. ΡΔ]. Οτ. 
Ποη. 11, γῶ. (855. Δυρ. δος. ΠΙ|, 1.6. (κ55.. Δυρ, 
Ῥα]. αν. πὶ: ὙΠ, 19. 

Τὸ πρῶτον ἴ, γὃ. νυ]σα. ε4. (ὐν, τοπρ.) Ὀ ιν δὶ πὶ εἷπ 
ἴάτα βουϊρθαμὶ (885. Δυρσ. αν, Οἢν. 1, 97. Οδ55. Ῥὰ]. 
Βὰ5 (ἢν. (οἱ φρᾶυ]ο ροβὺὶ "ἄθμῃ οὐπὶ Δὰρ. εἰ αγ.) 
1, 128. 1ἴοι 151. 0485. Αὐρσ. Βεσ. ΟἾγ. Ἀ]4. Β88. 
1, 9. 885. ῬΔ]. δτ. 15. 855. ΔΌρ. 4άγ. εἰ ἴπ 
δοάδθμι οἂρ. (855. ἀν, Ἕν. νοῖῖ. οὐ. πάθη οὶ 

Ῥ4]. εἰ αν. 48. (855. ῬᾺ]. Β45. αν. Οἢγ. 92. ῬᾺ]. Β85. 
᾿Ατ. ΟἸγν. 17,17. (585. ῬᾺ]. Ἦδς. θδῃ. Μοβαὰ. 6ι. 

(855. αν. Αὑ. ΟἸγ. 86. 855. Αἥὔρ. Ῥᾳ]. σγν. Αγ. ΟἾγ. 

Ὅδη. 92. δὲ 18 οὅ. Π64οα (.,»6ἐ Ζἤις. 80 μρίφιε 4) 

οὐχ νεῖ. δἀα. 96. 97. 855. Δυρ. ΤΥ, χ4. (855. Αἰιδὸ 
ῬΆ]. Βα9. ασ. Ἂν. Ον. 26. (8585. Δυὺυρσ. αν. Δι. ΟὨν, 

48. ὙἹ], δ. ὙἿἼΙ, 42. (νεῖ8. ἢ.) ὙΠ1Π, τοῦ. ΟΔ85. Δυρ. 

ΑΙ]. Αὐ. Οἰιγ. τὰ. ΕΥ̓͂, γά.", 0485. Αἥὔὖὔν. αν. Ὥκδη. .94. 

(855. Αυρ. ῬᾺ]. Δι. Οἷυ. Ῥδῃ. τὼ. 96. (858. Αυρ. 
ῬΑ]. συ. Οἰιν. 9οϑ. (8885. ἀυρ. Ῥᾳ]. Ομν. τοῦ. πάθη 

οαμὰ Μοβαι. 110. (8255. Δὰρ. ΟἸν. 156. .85. Δυρ, 
ῬΆ]. 6ν. Δι. Οιν. Ὑ, τ6. 855. Δυρ. ῬΑ]. δύ. Μοβαα. 
16. (δ55: Αὐσ, ΑΥ. Ογ. 20. 1], 49. (πι|6{..}" (455. 

ῬᾺ]. Αὑ. σιν. Μοβημ. Ψ, 22. 80. 88. ἤδθσ. συ. Δυ. 
Ομν. "Μοβᾷμ. τη. ά9. 455. αν. ἄγ. ἢν. οϑβϑαι. 11. 
12. (4585. ἀπ. Ῥα]. Βα8. Οἷχ. τὰ. ΨΙ, τι. (458. Δυσ. 

Ῥα]. ΟἸν. Βᾶγ. 41. (855. Βαβ. αγ. ΟἿν. 52. (885. Δυρ. 

Β45. ΟἾν. 60... 455. Απρ. Ῥὰ]. αν. ἀν. Οἷσ, 102. 
(55. Αὐρ. Οτ. ὙΙ1, 2. 25. Ο885.. Αἄἥὔυρ. Ῥὰ]. ΟἹ]. Ὅτ. 
ΑΥ- Ὅν. Ῥ δ. 15. Απρ, ῬΆ]. Ἄν. Οἷν. ὅ7γ. (λ55.. ΓΑ]. 
Βα5. αν. 45. 0858. ῥα]. Αὺ. 6[ιν. 66. 885. Δυρ, Β45. 
ΟἸιν». τὰ. ὙΠῚ, 1ο. (495. Αὔρ. 1]. Β45. ασ, Αν. ΟἸινς 

τη. 16. (85. Ατρ. Β48. αν. Αγ. ΟἸν, “ὅ. τιάθηι οὐ 

Ἐοσ, Ῥδπ. τὰ. 49. Ὅδ58. Αυρ. αν. Αν. Ομ. δοβαυ. 80. 

Τὸ τρίτον (855. Αυρ. ΟΥ, ἀν. Ομ. ΥἹ, ὁ. 
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ΓΥΝῸ πλ  Θ:.}Σς 

Πεντεχκαίδεκ α- ῬῆῸ 60 πέντε καὶ δέχα, ἌΤ Οἢν. 1. 20. 

ΙΝ, 6. 1ἰοσαπα Ῥ8}10 ἰηΐγα. Οτυ. Π|, οἕ. ΥἹ, γω. ΝΠ], 

46. Ο858. τι. Υ1Π|, 1οῦ. δεα πέντε καίδεκα Ου. 1Π|, οδ8. 
ὙΠ1ῚΙ, 5. τοῦ. : 

Τοιςκαίδεκα ΠΙ, 69. (πρὶ Μίοβαπμ, τρεϊςκαίδεκα ) Ὑ ΠΤ, 
88. οἵ 1π. Ορ  μ}15. 110 γ15 ΡΓΡῸ τρεῖς καὶ δέκα ΠΠ|, 79. (οη- 

ἰγα ΥἹ, σά. ρῖο τριςκαίδεκα ΟΕ]. Ηδερ. τρεῖς καὶ δέκα, Οδ88. 

Ον. τρεῖς καίδεκα. 11, 97. τριῶν καὶ δέκα. Ὑ11, τοῦ, τρισὶ 

καὶ δέκα. 

Τέσσαρας καὶ δέκα οΟρίϊμ! ΠΙΡῚῚ ρυὸ τεσσαρεςχκαίδεκα [, 
117. τέσσαρα μὲν καὶ δέκα ἔτη 1], 2. 

γΗθγοῦοί. Γ, 119. ἔτη τρία καὶ δέκα. Ῥο]ν}». 6:. δέκα 

δύο. Νοβίεν Ὗ, 66. τρίτον καὶ δέκατον ἔτος. Ὗ΄, 8ι. τέ- 

. ταρτον καὶ δέκατον. , ὃ5ὅ, πέμπτον καὶ δέκατον. εἰ 510 

αἰϊα. ὙΥΛΒ55 δα 1, 29. : 

» ΜΙ ἀα!άθπι παὰὰ ογιαϊ απ νἱάθίαν, ἡυοά τα 
Ατιοοβ, δ τηαχῖίπιθ ρα ΘΠ], οαϊὰ5 Ρ] ΡΠ] σού 68 

δχϑίαπίὶ, ΨΠιονάϊάθια. εἰἶοο, ρα Δ 6515, {πᾶοὶ Τα - 

Ῥ]π8. εἰδὴ Ηοπηθρο θά θιθ 1 Παρ! η 4} 1018 δἐπ6- 

υαῖ, οὔθ 5. ῬΑΥ 15 ΡΟΙΙΟΥ δεῖ, οὔϑογνϑηίθ οἰϊατη 

Ὄμκονο (Υ  αϑδίαμα ἀἴοθυα νυ θαι]... ΤΡ εοῖ, αὐ Ῥ γη. 

Ῥ. 409. 

10. Νοιγαηΐπαιίντια ῬΪ 8115. ΠΟΙ Πα ΠῚ ῬΥΟΡΥ ον ἴῃ εύς 
Ἔχϑαμίϊαπι οἱ δρροι!αϊνι ἱππεύς. 

Αἀ γραρ. 2521. 

ῬᾺ], σοπϑίδηϊον πὶ [4Π1005 ἧς (οἰπϑ ῷ 5ΌΡ50Υ.) ΓϑζοΓ, 

Δϊολεῖς, νυαϊρο ὙΙΙ, δ. Αὐο. Ο, ἧς. 

᾿“μφισσῇς ντιϊσο ΠΠν, τοι. Βορ. (6.). Ὁ. Ε. 1. (μν. Μοδβημ. 
εἴς, (855. ΔΏΡρ. ἧς, Τ.Δη. υἱγαϊηαμ6, 

“γαρνῆς ναϊρο 11, 20., ρὶ Οδ55. Ατρ. Εἰ Βεσ, 6.) Β45. 



άγ,), ΒΆΠΒΑΘΟ ΘΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ. 

τ Αν. Ομν, Μοβαι, πι., εἰ 21.,).ὄ ἘΠῚ (458., Αἄὕυς. (Ἱ. 
Ἀορ. αν, Μοβαμ. πὶ. εἴς, 

ἔαμῆς καὶ Καλλιῇῆς να]ϊρο ΠΙ|, οὔ. Πρ, (69 ΠΡΌ. 

. ΟΠ». δ. εἴς. 1ἰὰ ἃ στϑο, τ8πη. οἰϊδιη (8585. οἱ 

ἴδω 1π 4105 Τπογαᾶὶ ἧς... 

Δικτιδιῆς ν6] Διῇῆς ναϊρο Υ, 55, 45, Ῥιίοτε ἴοοὸ εἴς Ο, 

).1. Μοβᾳα., αἰΐθιο 6]. (αὶ Ὁ. Ἐκ Αν. Οἰν. δ, δοσηα. 
“ωῳωρυῇῆς νυ]ρὸ ΤΙ, 9. Ὁ, 42. Ν, 9. βδεα ΠΠ, 9. (59. ΑῸρ. 

Ἐ- Βεσ, (ἢ 865. σε ΟΕ ἊΣ ὉΠ πα: τν, 

42. Ο, Ε, Βερ. (6.) ΠΗ. Ὁ. Ἐς 1. Δν, Ομν. δι. Μοβαα.; 
ΒΕ 99: ΟΣ ἸΒἈεδ α Σ ΒῚ ΥΥΝ Ἰνς 

Ῥδμ. πὶ. Κι εἰς. Οοηίτα Δωριεῖς νυΐσο ΠΠ, 95. ΤΥ, 
δι. ὟΣ, 6. γγ. 80. ΨΗ͂, 5; 5). ΒΕ ἼἜἬ ; ΔΕΒ, ἈῺΡ. 
Ἡ, ἧς. ΤΝ, 6 ι. (655. Ο. θα. ((.) ἢςτ Ῥνιδδίον ῬᾺ]. εἰ- 

ἴᾶτη Αὐρ, ἧς. ΥΙ, 6. (855, Δπρ, ἧς. ΨΙ, ΔΛ}: 
εἰ ΗΠ, ω Αὑρ. Ὁ. ἢς. ἀδπίᾳπαε ὙΠ, δο. ἢς, γε 

εαπ ῬαΪ. 

ς ΒΝῸΕ 5 01 Τ, 27. Αὐρ. Β85. εχ οπιθηά, (πᾶ ἃ ῬΓ1- 

18 πᾶ ἔμποναὶ ἧς) ἢ. Αγ, Ὑιμα, τη. 0. εἴς. 

᾿Ερετριεῖς, νυ]δοὸ ὟΙ]1, 57... }} Αὔρ. Ο., εὐ ΨΗΙ,6ι,, αν] 
Δυρς. ἧς, 

“Ἐστιαιεῖς ν]σο ΨΙΙ, 57. (α85. Δυρ. ἧς. 
Εὐβοεῖς να!σο ΨΠΠ, δ. Αὐρ. ἧς. Τὰ Ο. ᾳιϊάομ εἴς, 564 

ἢ δΌΡΘΙ εἷς δας... 1. 
᾿Βραιῇς νυϊρὸ ὝὙ, 6γ, (8855. Ο. Ασν. ΟἹιν. Μέοβαῃ. τὴ. εἴς. 
Θεσπιῇς εἰ Κωπαῇς νυϊρο ΤΥ, ο5. ΟΙ. Ε, Η. Ὁ. Ε΄’ 1. Αγ, 
(1, Ὥδη, Μόυβαα. π}. εἴς, [μι (885. ἃ ὈΓ. 1. Θεσπιῆς, 

οοντθοῖον ἀείπάς Τδοογαὶ εἴς. [ἢ αὕ, Θεσπιεῖς ἴῃ ἰοχία, 

Θεσπιῆς ἴῃ ππᾶτρ. 

“Πρῆς νυϊρο ΠῚ, 95, Ἐς Βερ, (6) Ὁ. Ε. νι. ΟἸν. θδῃ. 

ΝΙοβηα, 1η, εἴς, 

Μαντινεῖς νυΐσὸ 1Π, 111., (ὑδ85, οἵ Δαρ. οι ΡαΪ. ἧς. 

Μαντινῆς Ὑυ]σο ὑ15 ΠΥ, χ34., αὶ (855. Ο. Ἐ. ἢδερ. 

(0.) 1. ἢ. Ἐν 1 Ὁ ὉΠ ὁ ΘΘΠ18Ι εἰ ῬΔπὶ εἶς. 

Ἀϊαντινῇς νυ] ρο Ὗ, 20. 544. 564 εἴς (855. Ε΄, Ἡ, Β. ΒΕ. 
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1. Δστ: Ομν. απ. πὸ ῖ Κα, 30. πάθῖι εὐπὰ (. ερ, 
(6.) οἱ Μοβαα. 52., εἱ ραιΐο ροβὲ 1θιθ πὶ ρυαθίδιν [085 
ομπα5. δἰΐαπι τυ. εἰ νοὶϊ. ε]4. Ουἱ Υ,, 52. ρυῖονα 

Ιοοο, δἐϊδπι γι γ8118 57. εἴς, εἰ 1ἰἃὰ (855, ὦ, ὅτ. Β. Ὦ. 

Ἐν 1. Αγ. (μν. τῷ, Κ'ὶ άἀά. (δρ. 47. να]σο ῥσίματμι ς, 

ὩΝῚ. (ἰα85.. Ὁ. Ἡ. σ΄. Β. 1..Αἥγν. Οὐγ, πηι πὰ. Κ,, εἴς; 

Ἰηΐορῖα5. εἴς, ὉὉ] Αυρ, Βδσ. ((.) Βᾶ5. ἧς. Μαντινῇς 

γΌΥϑιι8 νυΐσο Υ, δο. 564. 5ε4 εἴς (855. (. Η. ὅτ. Β. 

Ὦ. ἘΠῚ. Ἄν. Ομ: Ὧ.8η. χὰ; Κ᾿ 'ναεὶ. οἀ48...50,;»} δ απι 

(ρτδοίον. νεὶξ, 664.) σὰπὶ Ε΄. εἰ Μῶοβαα. 58, δὲ (ργδε- 

ἰθὸν ὅτ, εἰ Πδη. 7) δι. 62. [πὰ (οατὰ ὅν., 564 5116 

Ὅδη. εἰ Νίοκαα. 2) 65. θ᾽. σι. 7. γῆ. 81., δἴαια 1161} 

(οατὰ αν. εἰ Πδηῃ., νεμ βδίηθ Ὁ. εἰ Μοκαυ. 2 ὙἹ, 

6γ. 68. Ποπΐαπα ΥἼΙ, 57. ναϊσο Μαντινεῖς. ΑὉΡ, ἧς. 
Β..Ὁ. ἧς (ῆς Ὁ. ὶ 

ΔΙεγαρεῖς ν]δο 1, 67. οοά. νεῖ. ϑ[6ρ0]1. ἧς» τὰ. οὔ ῬᾺ]. 

ἧς. 8εὰ4 Μεγαρῇς νυ]ρο 1, τοῦ.» ἊΠῚ (858. Αὰς. Β. Ὁ. 

αν. Ὁ. ἢ. 1. Δυ. Ον. Μοβαι. εἴς, Η. αἰγαπιαθθ. [Με- 

γαρῇς να]ρο εἰΐαπι 11, 9.,. ὯὈὶ εἴς (485. Ατρ. ᾿ἰ, Βερ. 

(6.) Β48. αν. Ὁ. 0 1, Δι. Οἷιν, γιμά, Οοῃῖνγα 171ε:- 
γαρεῖς να]ρο ΠῚ, 51... ἈἘὲλὲῪῸὉ., ΙΝ, 66., υδὲ Ο. Βρρ. 

(6.). 67... 1Ἐ}ρἘΠλΡ̓ φιδδίθι: ο5. οἰΐατη ἀπρ. ἧς. Ἱεγορὴς 

ψϊρο ΤΥ; γὅ. 74... ΡΙ εἴς τ. (Ἢ, Ὁ. Ἐπ. ΑὐὴπΟμν. 

1.4. δοβαα. 1... εἰ ΕΥ̓, 100.. 01 εἴς Οβμ55. Ε΄, Η. Ὁ. 

Ατ. Ον. θη. δἴοβαμ. τη. 116: Υ, 39... ὄ 00] εἴς (. Ἐ᾿ 

Ἡ. σ΄. Ὁ. Ἐς 1. Αν, ον. Κ᾿ Ῥρδμΐαᾳια Μεγαρεῖς νι] σο 
ὟΣ 51..92 0ννιῖ Αὑρ. 1..:ῆς. τὰ. νεὶ πορ' νῈ] ἣς. 

Μηλιεῖς νοΐϊσο ΠΠ,.92., 11 οαπὰ ῬᾺ]. δἰΐδπι (1498. Δπρ. 

Η. ἢς. 

Παλῆς νυ]δο 1,27. Ατρ, Παλεῖς, πιῇ, τθο. ἢ. (ὐλ55. Πα- 

λῆεις, 5684 εχ εἰποπᾶδί. τη8}. χες, , ατι86 εἴς [Θοοραΐ, 

ΑΡνα815 απὰθ δηΐοα ροϑὶ ἢ ϑουιρία {περαηϊ. ,.ϑΒρίοον 
ΘΠ, 611 ναἰαβίατη βουρίαταμι οος. (855, πγυίαν , 

γ 856. ἴδοενο Παλεῖς, ἡαοπιϑε οί αι ΠΪ δαθρθ ἄρτια 

ΔΠ05 νοσφηίν,, 5864 πρυ ἀθη θη το 4 1556. ἢ. Ὀυκ. 
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Παλεῖς (455. ΑῸσ. (]. ερ. 89. Ε. ἁγ. Οἢν. Ὥδη. 
Ἅο5ηα. γιά. 1], 50. 

Πελληνῇς νυ]σο, 564 εῖς (455. τς, Ἐς Βορ, ((6.») Β45. 
αν. Ὁ. ἘΠ1. Ἀν. Ομν, Ὑιπα. ΠῚ, 9..ὄ εἰ (485. Ε. Ἐ. Η. 

. Ὦ. Ε΄. 1. Ἂν, Ομν. θη. Μοβααὰ. ᾿ι. Κὶ Ὗ, 58. 59. 60. 

Πλαταιῇς νυϊρο Π, 5., αἱ. εἷς (85, Αυρ.. Ε., Βερ, (6.) 
ΟΥ. Β. ἢ. Εν1. Αἥν. Ομγ. γιμα. (,»ἄζο δϑμῖρεν".) τα. 

Ὁ σοι, δα, Πλατανεῖς σα Ρ. 5. ἴ11., 864. ρᾷιϊο ροβὲ γῸΓγ- 
5.5 ἧς». ὍὈΙ 1166 ΠῚ 411 οαρ. 5. εἴς, Πλαταιεῖς 11, 

σι. »»ΧΚϑο Πίοη. δὲ Αὐ. (ἢν. αὐ εἰΐδῃν Ῥᾷι]ο ἰηξρα, 

(8455. Πορ. Πθᾶπ., 60 ποὴ Ῥϑι]ο ροβὲ, 00] 810 δἰΐδηι 

Ον. 45. εἱ Μοβαὰ. ψαϊ]σο ἧς.“ εἰ δα γὅ..,, Πλαταιεῖς 

Δυ. Ομν. τἰ ραϑβιπ ἔδεθ τηΐγα. οι. 10. Βθρ. (8585. αν., 

εἰ ρῬρϑυϊο ροβὶ σιιγϑβ Βδρ. (ὑδ55., ἀθίπάθ ἴθσα ἈΡΙ4 τι 6 

δοῖΐῃ8 (8585. ϑίο ἔεγε 1ῃ δεᾷῃ, Βα8, Οἷται ᾧς.““ τιθηα. δά 

γϑ., ,,» Πλαταιεῖς (485. Ἀ6ρ. αν. Πδπ., αυἱ τα ἈΡΙαα6. 

ΟἸμα Πῖο εἰ ἰηγα ἧς.“ Ο, Ἡ. Β. πὶ. συπὶ ΡαΪ. οἧς ἰδ 
σι. ατι8η1 γό. οἱ γθ. Πλαταιὴς νιυΐίρσο ΠῚ, 30. 544. βεἃ 

εἴς Ο455. Ε΄. Ἀδς. (6.) α΄. Β. Ὁ. Ε. 1. Αγ. Ομν. θδη. 

γι. 20. 21. δἴησιθδ σὰμα [116 29, 90, .24. δἰίαπι Η, (αμὶ 

18 οἰϊηπι 11.) οἱ Μοβηι. [ἀ6πὶ οἤλη65 (ργθίον δίοϑαις ἢ). 

55. ((ὉἹ Ὁ, ἢς) εὖ (σαπ νεῖ. 666... ὅγ. τἴἰδηὶ (μυδοίΣ 

1. Η. Ομν. Μοβαι. 2) θο. Θρϑμίΐψαθ Πλαταιεῖς ναἰδο ὙΠ, 

ἀα Ασυ Θἰκηξι 

Στυρεῖς ΝΠ, 57. Ατς. Ο, ἢς. 

Φωκῇς νυἷσο, 864 εἷς 0455. Αυρ. Ἐς Βορ, (6.) Βα58. σ΄. 

Ὁ. Ε.1. Αγ. συ. γιμά. 1,9. οἱ (885. Ε. Ἰερς: (6.) 

Ἡ: αν. ἘΠῚ Δρ᾽Ὁ Ομ» ΗΠ ΟὟ;.52. 

Χαλκιδῆς νυρο Π, 79. 564 εἴς (855. Αυρ. Βεσ. Β85. «Ἄν. 

μιν. Μοβηα, εὲ ἧς ρτγαθίον. ῬᾺ]. οἰΐαπι (. Ἡ, Β. Χαλ- 

κιδεῖς ν]ρο [Υ, γ9. δὲ Ὗ, δ1. 564 1 Αὐὑξ. ἧς» οἱ Ῥγδ6- 

ἰδ Ῥὰ]. εἰΐδπι (Ὅ, τὰ. Κ. ἧς. Χαλκιδῇς τυνδὰ8. να]δὸ 

ΤΥ, δι... δὲ εἴς (455. Η. τ. Ὁ. Η. 1. Δν. Οε. θδμ. 

Νίοβαι. Χαλκιδεῖς ναϊσο ὟΙ, δ. Αὐὑρ. ἧς ἴηι. οἂρ. εἴ 

τηρα. 101 οἰίαιι Ἀθρ. ἴὰ Λυρ. οἰΐδηι 5. 10. σο. ὙῊ, 
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57. Οὐΐβθαθ᾽ ομαμίθι8. ἱπ Ἰοοῖ8 Ὁ, σοὶ ἧς (οῦμι Ρ4].) 

γ6] ἧς. 

᾿Ἱππεῖς νυῖρσο 1, 65. 107. 111. 5ε6 ἧς 107. (, Β΄.  “Ιππεῖς 
Ατ. Οἰν. τ ϑθτααθ ρϑαϊο ροβί, ἤθσ. (485. ὅσ, δ. εἰ 

Ρϑιϊο ροβὺ ἤθδ. οἱ (888. Β88. εἰ δ1δὲ ρ]θυπιησηπθ. “6 Αά 

ΠΠ, σἢ., ἈΡῚ να]ρο ἕππῇς. “Ιππεῖς ΤΥ, 4ά. ὉΡ1 ἧς Αὐρ., 
αἱ δ. Αὐρ. Ο. Βεσ. (6.) εἰ γῶ. οὗπι ΠΙ5. δἰΐαπὶ (δ 88. 
“Ἱππῇς νυ]δο ΙΥ̓́, 95. 544. 5864 εἴς 1, Η. αν. Ὁ. Ἐ, 1. 

(μν. θη. δἴοβαι. τ. 95. (8455. (. Ε᾿, Πρ. (6.) Η. Β. Ὁ. 

Ἐ.1. Ατ. Ομν. νεἰὺϊ. οἄὰ, 94. (855. ἀπρ. Εν, Βεσ. (6.) Ὁ. 
Αν. ΟἸν. Ὥδη. 96. (855. Ε΄. (Η, ὃ) συ. Ὁ. Ἐ.. 1. Αγ. (νυ. 

Ὠδη. Νίοθαι. τα. 15. 124. 1π66πὶ (οὰ) ἤθρ, εἱ Κὶ., εοὰ 

Ρυδεῖον τσ. 29) Ν. 6. 1ἴθην (ρτγαϑίθυ -Ἐ", 7) οὰπὶ Ο, Β. Κι’ 

Υ, 29. εἱ (ουτῃ Εἰ, 8664] ρυδοῖδν Ἐ. δἱ 1.2) 55. 116η1 (οαπὶ 
Ἐς δὲ 1... 5866 ργυδεῖευ Β. εἰ Μἴοβαα, 3) 68. γῶ. γϑ. “Ἱππεῖς 
ναΐσο ΥἹ, δι. θΩ. 65, οϑ. ὙΙ1, 6. 57. 44. γ5. γδ. δι. 5εἀ 

ἧς ΟΟΤΙ, 57. Δυρ, ΟΟὟἿΙ, 8:1. οὅ. ὙΠ, 6. γϑ. (μ18ὶ 10] 

(. ἧς.) Δυς. α. στ. ΥἹ, 65. 65. Αὐρ. Ο.Ὄ Βορ. (6.) ὙΠ], 
γ6. ὃι. ᾿Ἱππῇῆς νυΐσο ΥὙἹ, 6ὃ. γο. 5ε4 εἴς (455. Β. Ὦ. Ε.- 

Ἐς. 6, Η. 1. Κ' Ατ. μιν. νοίϊ. δα. 68.,. δὲ (885. Αυρ. 

ες. Ἡ; αχ..Β. Ὁ. Ε΄ 1. Καὶ. Δὲ. Οἷγ, νεἰΐ, εα4, 70, 

11. Πλέον εἱ πλεῖόν αἴατιο ἱπ6 ἀδνὶναΐᾶ. 

Ἂ ἢ ἘΡ 559: 

᾿ Πλείων ΠΙ, τοο, Ῥα]. πλέων. ΑῸσ, οἱ (55. ἱπίϑν πλέων 
εἰ πλέον Πιοϊαδηΐ. 

Πλέον. Τὸ πλέον εἰ τὸ πλεῖον νἱ46 ϑῃιργα 830} αὐιϊσαΐο . 6. 

[λέονος Ῥτοὸ ντ]ς. πλείονος (855. Αι. ΡᾺ]. Ο, Ε. ἤορ, (6.) 

Η. 1, γ7. εἰ (455. Αυρ. Ρα]. ὕδπι. Βορ. 1. Κὶ ὙΠ, 90- 

Οομίγα ρῥγὸ ν]ς. πλέονος Ὁ. Ἀερ. Η. Αὖ. Ἃἰν. πλείονος 
ἔγισ: 



476. ΒΑΚΒΗΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤῚΒ ΒΟΠΙΡΤΌΒΛΕ, 

Πλέονν Ῥτο ψ]ρ. πλείονν (55. Δπρ, ῬᾺ]. ΟἹ. Ο. Τὶ αν. Ὁ. 

Ἐ᾿ 1. Μοβαα. π}. ". 1, 68, οἱ δ 88. Δπρ. Ῥὰ]. τὶ, ἤερ. (6) 
Η. Β88. Ε. Μοβαι. 1. 1, τάι, 1ἰὰ διίΐαμῃ Αὐ. ἢν. αἰ. ᾿τὸ 

πλείονι 1, ιάά. Οοῃῖγα πλείονν ῬΥο ν]δ. πλέονι (55. ΔῸρ, 

ῬαᾺ]. Ο. Ε΄ ορ. (6:) Η.1, 22..ὄ οἷ “ὍδΔ55. ῬΑ]. ες. Η. Οἱ. 

Μοϑαι. "||, 66. Ἀ6ρ. (6.) Η. οἰΐδμι 1, γῆ. 

Πλείονα νυϊδο 11, 44. Ατ. Οἢν. Πδη. πλέονα. 

Πλειόνων ΟΔ85. ΔῸρ. Ῥα]. (. Πρ. (6.0 Η. ργὸ νῃ]ς. πλε- 

ύνων Ἷ, σχ. Εἰ πλειόνων νιιΐσσ, 664, ΠΠ, 8ὃ7.,, 'δὶ᾽ Ατ. 

ΟἸμν. πλεόνων. Αομῃΐνα ΓΝ, 29. νυ]σσ, εὐ, πλεύνων οἱ 
ΑΥ. πλειόνων. : 

Πλέοσιν 1, 58. Α. Ὦ. πλείοσιν.. ΤΘη πλείοσιν (455. Ῥα]. Ὁ, 
Ἀδρ. Η. α΄. Β. Ὁ. 1. Αν. δὲ νυ]ρρ, δάα. 1, τάδ. αὶ τον: 

συλέοσι. 

᾿Πλέονας να]ρο Π|, τι... ὉὍὉῚ1Ὶ Πίος, (6.) Π. πλείονας. Οοπ- 

γα πλείονας νΠ]ρὸ Π, 57... Ὁ] [Ὁ. πλέονας. 
Πλέω Ῥγὸ ν]ρ- πλείω (488. Ῥα!. 1165. (6.) Ἡ. Βα5, αν, 1. πὶ. 

1, 120. Ὀοῃίνα πλείω ρΥὸ νυ]δ. πλέω (55. Ῥα]. ΕἸ. Βορ. 
ΤΙ. αν. Ὁ. 1. Πίου. Π, θο. οἵ 4885. Ῥαὰ]. Ο. πος, (6.})Η. 
αν. Ὁ. 1. Μοβαα. 67. Ἰα6ηὶ τὰ δὲ πλείω Οδ58. Ατισ, Ρᾳ!. 

(. Ἐὶ Βερ. (6. Η.. αν. 1. Μόβαι. ΟΝ τὼ πλείω δυυρύα 5ᾺὉ 
αὐίτοι]ο, Ὁ. 6. 

»..  ὐὡὐὩ ΝΝ  Νν 



νῶς ἀκ 

ΟΟΒΒΕΘΕΝΡΑ ἘΤ ΑΡΡΕΝΡΑ. 

Ῥδδ. 25. νϑῦβ. 9. 8 ὉΠ: ροβὲ {μεῖ8586 Θχ οὶ! οἵ. 

] 

20. ΨΕΙ8. ὅ. ΡΓῸ διῤδέοίϊέ 165. διε δἐ{{{Ὶ. 

48, ν6γ85. 15, 80 ὉΠ, ροβὲ οὐαρῖιδ8 ΘΧΟΙΑΙ ατεα7,. 

70. ψει8. 10. τὸ Ζωριεῖς 165. Δωριῆς. Δίᾳαθο τὰ Πλα- 
ταιῆς Ῥ. τά". ν. 16, 

95. νεγ8. 5. δΌ 1Π|. δῃηΐ8 60 δχοῖῆῃ αηραγγιχιαη. 
οῦ. Νομ περ σεπάα μϊο ἐγδΐ γεῦθα Υ], 62. χαὶ ἐγέ- 

γοντο ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα, 4] Ρὶτι-- 

γ8}18 ΘΘΠΏΪΠῸ5 6888 ΥἹΣ ροίοϑὶ, Ῥγδδίθυθα Π6801-- 

τὴῦ8 4πὸ δνοϊανοναΐῖ ΠΊΘη8 ποϑίσα, “παππι 1 ἐλά- 

χιστὰ κατορϑοῦνταν δ σογΥΘοΟΙΙ ΟΠ] ΟΟΙ ΡΟΥΘ 
4αδπηι ἐλάχιστα ῬτῸ δοσαδαίϊνο ΠΙδ 6.6. ΤΠ] ]Θπλ1ι8, 

ΝΙΒΠ νοχὰ8 μᾶο Θχρ]ϊοδίϊομθ, 1Π|, 50. Ὃ στρα- 
τηγὸς --- πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο. 1Π, ὅτ. ὀρϑοῦνται τὰ 
πλείω. ΠῚ, 42. πλεῖστ᾽ ἂν ἡ πόλις ὀρϑοῖτο. 

102. ν. τά. 4616 φοιηπια ροϑὲ ϑιμ)μέ. 

10ά. ν. χά. 4] 11. ροπα σοπιπιὲὶ ρμοϑὶ ἴσα καί. 
117. ν. 12. ῬΥῸ ἡμαΐδ 80υ 16 οἹείο. 

127. ν, δ. ΑὉ ι]1. ροϑβὲ ἔλϑωσι ρδπδ οοἷομ ρσὸ ραμποῖο, 

15), Ὑ.. 14: ῬΙῸ στερισκώμεϑα Ἰοσο στερισκόμεϑα. 

1άι. ν΄ τ. ἃ Ὁ]1. ριῸ προὔγου 8οΥὴθε6 προὔργου. 
1δά, ν΄. 2. ῬΓῸ ἐπέρχετε ἰδ. ἐπέρχεσϑε. 

157. ν. 10. 40 ἈΠΕ. ῥσὸ βίσπο [ ρομδ 1. 
180. ν. 10. 4}0 υ]ϊ. ῥῬγὸ γηέαγομξ Ἰορ. χιαιιξαγιιί. 



᾿ ῳ βυ ἐδ 

᾿ τ, 
ήγδ ΟΟΒΕΙΘΈΝΌΑ ἘΤ ΑΡΌΡΕΝΘΡΑ. ὧ, 

Ῥαρ. 167. νδγ8. 5. ὑσὸ ραγεϊοϊριλ Ἰορ. ρατεϊοὶρία. 
-τ- τγός ν. 16. ρΡοβὲ χιού. ῬΟη6 νἱγρα Δ 11. 

“πιο ιϑι. ν΄. 1. ῬΙῸ ἐπιτάττεσϑαι ἰ6σ. ἐπιτάσσεσϑαι. 

-- ιδ6. ν, 15. Ῥγὸ οοηροθοαξέ 165. οοηςοθαῖ- 
-- 197. ν- ὃ. αὖ αἱ]. ροϑὺ Ογαδοῖ ρομδ οομιημ. 
- τοῦ. “νυ ῖο. Ροϑβὲ ᾿Αλκίδαν Ἔχοϊαϊξ προςτάξαντες. 
--- 2402. ν. 18. Ὁ 6}. 16 σ΄. ἕτερα. Υ 

τ -- 200. πίον ϑαρσύνω οἱ 86εἴ για]6 γδοῦαγη ϑρδίϊπηι τὸ- 

π΄ Ποῖαπι, [Ιάθπὶ ᾿ποποπάππι ρ, 217. ν, 2. 

--- 210. ν. 6. ἃ αἰξ. ῬΥῸ οτεγγυ [15 (α88. 16σ. οἵμγν 75 Ζίιο. 

--- 21τι. ν. 6. δὉ ὉΠ. ρχὸ εἰς 165. αἰεί. 

-- 218. πο 8δηῖθ ἤουΤον. 12. αὖ αἱΐ., 5686 δηΐϊθ Πρϑγ- 

ἐζηγειι" ν. ά. νου τα ϑραῖταπι οὐδὲ το᾽ Πα ΘΠ ΠῚ. 
οσΑΡ 118, 486 ἀρὰ ΤΟΥ αἸάθῃι ἀροβίτορ πηι 

Ῥαϊ πη, 8646 τότε ΥΙ, 88. τινά ὙΠ], 1. ἐστί 

Π, 45. 
-- 210. ν. 5. ρτὸ ὙΠ. 5001. ὟἹ. 
-- -- - Βυχϑμ5 ἰδοιπὰ τπ816 Δ Πγ1558 δηΐα (ὐογέγα, 

4086 αηΐθ Νί6 αμέθγυ 6586 ἀ δ ερ δῖ, 

-- 48:. ν. 12. Ὁ π]ΐ. ῥγὸ μογηιῶβ ἴθρ. ξογηιΐδ, 

-- -- ν.5. αὖ υἱῖ. ϑιρέγοδέ ρὲν πλδι ΒΟ α Δ πὶ {ΠΟ ΠῚ 
βου θθπά τη εὖ ἀπίθα ριιποίσμ σο!]οσδη πηι. 

ἃ. ν. 15. Ὁ Οἱ . Ῥγὸ σ 801}. σὸ, 
δ. ν. 2. Ῥτὸ συμμαχία 5011}. ξυμμαχία. 

-- 256. ν. χτ1. ροβὶ εαϑέθζἑιμ Θκοῖ φωοά. 
--- 266. ν- 15. Ὁ 11. ρυὸ 71 1. δὲ, 
-- 286. ν. 8. αὖ αἱ: ῬΙῸ ρμέαγοέ 165. ριιέαγτέ. 
--- 205. ν. 15. 5σίαμα.) ποι ροϑβὲ χῶμα, 566 ροϑβῖ ἐρχόμενοι 

ςοἸοοα μά χη, 
- 295. ν. 4. ἀεἸ6 οομηπᾶ ρμοϑὺ οὐεπεομ. 
-- -- ν. 15. ρύὸ εομρογιῖδ86 1. Θογινοη 88 ΐς 
-- 206. ν. 5ὅ. ἀοδϑὺ οομηπια ροϑβὶ ἐνταῦϑα. 

- 505. ν. το. Δ 1}. ῥῬύὸ Συρακούσαις 1. Συραπόσαις; εἰ 

ἴα ϑϑιμ 6] τς6ραγαν 410]. ) 

πε 

329 
"- 

22 
"- 



ζι, 

᾿- δ ᾷἢὴῚΪ . ἶ 

ΘΟΒΕΙΘΕΝΌΑ ἘΤ ΑΠΡΕΝΘΑ. 479. 

Ῥνυδοίθτ θα ΠῈΣ ΕΘ αὐνθη8., 4ὸ Ἴθπιο, ααὶ- “ἌΤΙοΙ 

ΞΟΥΓΠΟΠῚ8 δἰ εσαη θη ῬΟΥΒΡΙΌΘΓΕ σΠΡΙΐ» ΟΔΡΘΥΘ Ροΐοϑε, 

Ῥπεγπῖοιε Ἐοίοραες εκ. 1,οοοῖ, πον Ρυΐαβ δὰ ποὸ8 6εἰα- 

- ἴὰς δὲ 4ι8π} τπαχ πὰ Ρ8 18. ΠΌΪτι5 ΠΡΡῚ ἰγρὶς Θχϑουῖρία 685- 

80, Οὐοᾶ 8ὶ 5668 Θνϑηῖβ8θι,, ᾿θοΐου θῃ 5δ8ρ6 δα [οὔ ΘοΚΙ 

δ πτ οἰδ Ομ! 65. ΤΟΙ ΒΙ55Θ 18. ΪΝΌΠΟ ᾿ἰσιϊτ Ἰο008. πηδ ΧΙ Πιὶ 
ΠΙΟΙΘ 1 5. ὈΠΑῚ ΟΊ 1118, 4. 

Αα Ρ. τοι. 46 ἥμισυς οἵ, Τοῦ. Ρ. 247. Ἐ ἢ Ὄ 
-- ιτάρ. άι. ἀδ μέχρι εἰ πρίν οὕτα σοηϊπποίϊνο βἰπθ ἄν 

ΤΡ. Ρ. 14. 56. 

-- ιϑά, ηη) οἵ 199. 854. αα) οἵ, 10}, Ρ. γάγ. 844. 
-- ιγῦ. ἐκεῖϑεν οὗ, 1.0}. Ρ. 44. 

-- 197. αα) εἰ 204. οἴ, Π)90. ρΡ. γδά. 
-- 3221. 66 βομῃ!ἰν18 ᾿ϊὸ ΘΟπιμη μη αἰ 5 να, ΤῸ. Ρ. 247. 
-- 225. ἐδ δοοιιβαίϊνο υἱεῖς Το)». ῥ. 69. 
-- 3225. 46 δυσίν ὨΪη}18 δα ἀδοίοι ἱπαϊοαὶ 1,0}. Ρ. 211. 

Τοηρα οαυἑτπ5 δας. ]. 1. 
στ 226. ἀ6 ἔὈΓΥῚ ἴουταα σουημππηὶ ἴῃ ΑἸ Ιοἷ5. βονῦιρίου!-- 

Ῥὰ8 [ω0Ὁ. Ὁ. γάδ., αὶ ἰαπαθα πο ἀδρεθαὶ ἱποοιὶο 
1110 νομίσειν αἱ. 

στ 227. 46 ἀπριηθηΐο ψΘΡΌῚ εὑρίσκειν οὗ, Τ,0}. Ρ. 1άο. 
-- 250. ἀδ εὐνόων [,οἢ). Ρ. 14... 54. 46 πλέει 14, γ. 220, 

εἰ 46 φοιῃροϑι 18 οχ ἔτος Ρ. 407. 



ἣν ἤν" ἡ’ 

ἀξ ΒΊΡΒΙΑΕ, ον ας ἀν. 

Ἢ : ΤΡΆΒ ΘΙ ΒΕΝΒΡΤΟΤ. ΘΟΥΤΗΣΣΡ τΕύΒνΝεπ. 
δ “ ᾿ οἱ εὖ } ᾿ ᾿ υϑωζδλ. ὐν ἢ ἄ ἦ ἴ 

ἐγὰ ΣΟ» τῶν δδο. να ὐ ὑνιο, οὖν ἸΡΟΡΑΝΑ  ἐνορν ἐβεικ ότι τς ρως ες σῦς 
ΔΑΝ ὼ υ ᾿ ; 

ΒΡῸΣ ἐν ΝΙΝ ἐνὸν ᾿ 5 δ ΣΝ . : 
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ΡΟΓΚΕῚΤ 
Β χυτυλλο 

6 Ὀ611ο Ῥο]οροηηθδίθδοο 11 ΥυΣ οοσῦο; 

θῦνε ν 1 .1-ς 

Θὰ. ῬοΡρο.- 

ΓΤ ΒΟ, Σο δἡ Γατά Ροςκεξ 

ΓΟΈ-ΜΔΚΤΙΝ 
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